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Resumo

SANCHEZ, R. L. O. Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da
Tijuca. 2019. 421p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São
Paulo.

Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro sediou um dos maiores eventos esportivos mundiais, a XXXI
Olimpíada. Apesar do impacto dos Jogos Olímpicos em termos de transformações urbanas e
arquitetônicas em suas cidades-sede ser amplamente discutido dentro de diferentes disciplinas, a
revisão bibliográfica sobre legado olímpico urbano aponta uma lacuna em estudos relacionados ao
desenho urbano; sendo o legado comumente avaliado sob uma perspectiva da economia, política,
meio-ambiente ou de macroplanejamento urbano. Este Doutorado analisa as estratégias de desenho
urbano aplicadas em duas áreas olímpicas dos Jogos Rio 2016 na principal região olímpica, a Barra
da Tijuca: o Parque Olímpico e a Vila dos Atletas. As análises avaliam como os legados desses
espaços se relacionam com o ambiente urbano pré-existente do entorno e a cidade, entendendo o
desenho urbano tanto como uma prática quanto um processo de projetar cidades. O desenho urbano
desses espaços foi analisado de acordo com parâmetros recomendados pela literatura especializada
dedicada ao tema, assim como pela comparação com o caso do Parque Olímpico de Londres 2012.
A avaliação teve como base a observação comportamental dos espaços ao longo de visitas de campo
entre 2015 e 2019 e entrevistas com urbanistas e arquitetos envolvidos. A análise ainda inclui: i.
participação da população; ii. metodologia de seleção dos projetos de desenho urbano; iii. relação
entre o estado da arte das teorias urbanísticas e os projetos executados; iv. relação com a cidade; e
v. relação entre poder público e privado na realização dos projetos. Parte-se da hipótese de que a
alteração no masterplan de legado do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, ao ceder às exigências dos
agentes imobiliários incluindo transformações em parâmetros urbanísticos edilícios na legislação,
restringe as possibilidades de as Olimpíadas de 2016 deixarem um legado original em relação ao
desenho urbano no Brasil.

Palavras-chave: Olimpíadas Rio 2016; Desenho Urbano; Legado; Cidade
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SANCHEZ, R. L. O. Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da
Tijuca. 2019. 421p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São
Paulo.

In 2016, the city of Rio de Janeiro hosted one of the major sports events in the world, the XXXI Olympiad. While the impact of Olympic Games regarding urban and architectural transformations in their host
cities has been widely discussed within different disciplines, the literature review on Olympic legacy
points out a gap in urban design related studies; rather, legacy is often assessed in economic, political,
environmental or macro-urban-planning terms. This PhD investigates the urban design strategies applied in two Olympic sites associated with Rio 2016 Games in the main Olympic cluster of Barra da
Tijuca: the Olympic Park and the Athletes’ Village. The analyses evaluate how the sites’ legacies relate
to the pre-existing surrounding urban realm and the city, by understanding urban design both as an act
and a process of designing cities. The urban design of these spaces was assessed by using contemporary urban design trends and standards suggested by field specialists as well as by comparison with the
best practice model of the London 2012 Olympic Park. The evaluation is supported by observational
analyses in a sequence of field trips between 2015 and 2019, as well as by interviews with planners and
architects. The analysis also includes: (i) the extent of public participation in the planning and design
of the sites; (ii) the process of selecting urban design projects; (iii) the relationship between theories of
urban design and the projects as delivered; (iv) the relationship between the projects and the urban fabric
of the city; and, finally, (v) the roles and coordination of the public and private sectors in project implementation. The thesis of the research is that the modifications in the original legacy masterplan for Barra
da Tijuca’s Olympic Park have undermined the possibilities of an original Olympic legacy in terms of
urban design in Brazil. Without an urban design local plan, the demands of developers and real estate
agents have sacrificed many of the potential urban design legacies for the city of Rio, which highlights
one of the main contradictions in the delivery of Olympic legacies – namely the balancing the needs of
the event and ‘public good’ with the commercial realities of project delivery.

Keywords: Rio 2016 Olympics; Urban Design; Legacy; City
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Apresentação (Prefácio)

A presente tese origina-se de um longo período de pesquisa, iniciado ainda na
graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Campinas por meio
de uma Iniciação Científica (IC) em 2012, com orientação do Prof. Dr. Leandro Medrano,
quando se teve uma primeira aproximação com o tema, ainda incipiente, das Olimpíadas
do Rio de Janeiro de 2016. Apesar da IC ter proposto uma abordagem teórica relacionada
à relação do megaevento a fenômenos como a indústria cultural postulada por Theodor
Adorno, bem como a relação com seu legado teórico, o tema ganhou corpo com visitas
exploratórias à cidade do Rio de Janeiro, incluindo entrevistas com arquitetos envolvidos
nos projetos do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e de seu legado. Findada a graduação,
iniciou-se mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, com o mesmo orientador, propondo-se o estudo do fenômeno olímpico brasileiro
em seus vieses teóricos e práticos relacionados ao urbano. Visava-se inicialmente um
compêndio das obras produzidas, com uma análise crítica das mesmas. Após discussões
e período de amadurecimento da pesquisa, optou-se por restringir o objeto de estudo a
dois projetos localizados na área mais impactada por novas construções para os Jogos
(e, portanto, com maior aporte de investimentos) – a Barra da Tijuca -, a saber: o Parque
Olímpico e a Vila Olímpica. O primeiro revela teorias e práticas em curso alinhadas não
somente a um pensamento urbanístico brasileiro, mas também em escala internacional
relacionada ao megaevento, fazendo parte de uma história evolutiva desse espaço peculiar
e específico para as Olimpíadas. A Vila Olímpica soma-se às análises empreendidas visto
sua importância na compreensão da formação do espaço urbano na cidade do Rio de
Janeiro, evidenciando discursos, pensamentos e práticas em voga no país como um todo.
Destaca-se ainda, nesta apresentação à tese, a grande dificuldade enfrentada em
obter informações a respeito dos projetos, especialmente nas fases iniciais, isto é, nos
anos anteriores às Olimpíadas. Em 2014, por exemplo, quando das primeiras visitas
de campo para a IC, discutia-se ainda a implantação de uma vila de árbitros na região
central da cidade do Rio de Janeiro (que seria convertida em legado habitacional, a
qual nunca ocorreu), atrelando as transformações olímpicas a um potencial maior
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de regeneração urbana. Além de inúmeras incertezas em relação aos projetos, havia poucas
informações referentes ao legado urbanístico do Parque Olímpico e de sua transformação em
bairro. Tinha-se, apenas, a divulgação das pranchas vencedoras do concurso de masterplan
do Parque Olímpico pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Ao longo de toda pesquisa,
foram destrinchados dados presentes em códigos de processos na prefeitura, feitos pedidos de
informação em portais da transparência e contatos sem sucesso com funcionários públicos,
pedidos de entrevistas nunca respondidos ou negados, bem como difíceis oportunidades de
visitas aos locais de estudo antes da abertura dos Jogos. Destaca-se, aqui, a colaboração do
arquiteto Daniel Gusmão, um dos integrantes do time vencedor do projeto de masterplan do
Parque Olímpico da Barra, entrevistado em 2014, que forneceu informações cruciais a respeito
dos conceitos norteadores do projeto original do concurso; da arquiteta Adriana Figueiredo, da
AECOM, que levou a autora desta tese em visita às obras do Parque Olímpico em dezembro de
2015, bem como recebeu-a para entrevista na AECOM em outras oportunidades; e do arquiteto
Augusto Ivan, na época em que trabalhava para a Empresa Olímpica Municipal, que recebeu a
autora para entrevista em dezembro de 2015, durante o Mestrado em andamento.
Frente à incerteza em relação ao futuro do parque olímpico e à chance de conseguir
ingressos (tomando-se o rápido esgotamento dos mesmos durante a Copa do Mundo 2014 como
referência), participei de processo seletivo para voluntariado nas Olimpíadas do Rio, realizando
até a etapa de dinâmica presencial, na qual fui aprovada. Nesta, destaca-se a imersão sinestésica
nas Olimpíadas proporcionada por um vídeo motivacional apresentado na chegada à dinâmica;
de fato, as Olimpíadas tornaram-se um megaevento, com proporções escandalosas, inclusive
nas emoções provocadas; o momento exacerbado evidenciava o quanto a “indústria cultural”
havia penetrado tal evento e seus espectadores. Apesar da nobreza envolvida no trabalho, o
motivo para minha candidatura era a possibilidade de conhecer pessoalmente meu objeto de
estudo. Entretanto, condições econômicas dificultavam tal atividade – não seria providenciado
nenhum alojamento, ou bancados quaisquer deslocamentos até a cidade do Rio de Janeiro para
os voluntários; isso por sete dias, pelo menos. Comprados os ingressos assim que as vendas
começaram, abandonei os planos de tornar-me voluntária. Os conflitos entre as diversas facetas
dos Jogos – humana, social, política, econômica, urbana – tornavam-se cada vez mais evidentes,
e fizeram parte da pesquisa ao longo dos anos, em especial a última, tratando das transformações
e consequências espaciais e sociais na cidade.
Após a transferência do mestrado para o doutorado direto em fevereiro de 2016, durante
o exame de qualificação do mestrado, a pesquisa ganhou maior profundidade e reconhecimento,
em especial após o período no exterior em 2016, quando se participou do primeiro congresso
internacional para expor o tema, além de ter sido pesquisadora visitante em Copenhagen, na
Royal Academy of Fine Arts (KADK), sob orientação da Profa. Katrine Bang, e na Inglaterra,
na Plymouth University, sob supervisão do Prof. Dr. Stephen Essex, importante pesquisador
sobre as transformações urbanas ocasionadas por Olimpíadas modernas ao longo da história.
26
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Em contato direto com grandes projetos urbanos em Copenhagen em andamento naquela época,
pessoalmente e por meio da vasta bibliografia disponível na universidade, boa parte de material
encontrado nesta tese como estudos de caso de desenho urbano no século XXI foi elencada.
Aproveitou-se ainda a chance da proximidade de Hamburgo, na Alemanha, para conhecer outros
projetos urbanos de escala semelhante, como Hafen City, além de entrevistar um arquiteto do
escritório GMP responsável pelo masterplan para os Jogos Olímpicos de Hamburgo em 2024
– cancelados por um plebiscito contra a candidatura em 2016. Em Plymouth, durante o estágio
de pesquisa, teve-se acesso inestimável a bibliografia, documentos relacionados ao projeto do
Parque Olímpico de Sydney (Olimpíadas em 2000), bem como das transformações em curso
no Parque Olímpico de Londres (Olimpíadas em 2012), tanto em portais oficiais do governo
com todo tipo de documentação relacionada aos projetos disponível em .pdf, quanto em visitas
guiadas ao parque com profissionais envolvidos no projeto, além de visitas solo.
Uma grande quantidade de material iconográfico e escrito foi produzida e colecionada
ao longo deste período, servindo de base para a formulação da primeira parte da tese, que se
debruça sobre a teoria e prática do desenho urbano no século XXI, incluindo seu envolvimento
com as Olimpíadas. A participação em congressos nacionais e internacionais posteriormente
ajudou a consolidar as pesquisas teóricas desta tese sobre o tema Olimpíadas, em sua vertente
do legado urbano e, principalmente, daquele ocasionado pelo desenho urbano aplicado, além de
conferir reconhecimento e visibilidade à pesquisa junto a acadêmicos de diferentes áreas, como
Economia, Sociologia, Esportes, dentre outros. Num último estágio de pesquisa entre maio e
junho de 2019 realizado na KTH, em Estocolmo, um artigo sobre Vilas Olímpicas foi escrito em
conjunto ao Prof. Daniel Koch, tratando de temáticas tangentes à tese, como a manutenção da
memória e o legado das mesmas, e novas visitas aos locais estudados em Copenhagen e Londres
foram feitas, podendo-se avaliar a evolução e apropriação desses espaços aproximadamente
três anos depois.
De maneira geral, o caminho trilhado envolveu, além da participação em disciplinas
acadêmicas na Universidade, período no qual a troca de conhecimento, informações e
bibliografia foi intensa, uma série de visitas in loco aos objetos de estudo, fundamentais para sua
compreensão tátil e sensível, que forneceram insumos para a elaboração de ensaios, resenhas
e artigos (alguns publicados durante a tese, em periódicos nacionais e estrangeiros) e para a
participação e apresentação de diferentes fases e temas do trabalho, em constante crescimento e
aprofundamento, em diversos simpósios e congressos nacionais e internacionais.
Espera-se que o resultado deste longo e, apesar de tudo, prazeroso processo de descoberta
e construção de conhecimento revele-se ao leitor em nível semelhante de interesse e crítica ao
que se revelou a mim.
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Os Jogos Olímpicos, desde seu ressurgimento em 1896 pelo Barão Pierre de
Coubertin, evoluíram em escala e reconhecimento internacional, passando de um
evento esportivo para um megaevento amplamente mobilizador. Tal fato, impulsionado
pela inserção das cidades-sede em contextos globais competitivos, mudanças sociais,
econômicas e culturais, intensificou a apropriação pelo evento de transformações urbanas,
que adquiriram, ao longo do tempo, escalas grandiosas e decisivas para a paisagem
urbana. Não raro, tais transformações refletem discursos teóricos e práticas projetuais
da arquitetura, urbanismo e desenho urbano em vigor em cada momento histórico, como
o modernismo, o planejamento estratégico e cultural, ou o desenho urbano sustentável,
por exemplo. A compreensão do fenômeno em conjunto ao estado da arte do pensamento
urbanístico indica que ideia de cidade e urbanidade existe e é construída pela prática.
A realização de dois megaeventos globais em curto espaço de tempo no Brasil - a
Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 - carrega consigo transformações
urbanas radicais, levando a questionamentos sobre que cidades estariam sendo produzidas
no país. No caso das Olimpíadas em 2016, que concentraram um aporte de investimentos
e montante de projetos e obras extraordinários na cidade do Rio de Janeiro, a perspectiva
de um legado positivo e duradouro tornou-se ainda mais desafiadora.
Tal desafio decorre da dificuldade em converter estruturas olímpicas perenes de
caráter e escala excepcionais em lugares de fruição urbana e social após o megaevento,
integrando-as ao tecido urbano existente – um problema físico que atinge a ordem
Figura 1 - Slogan das Olimpíadas Rio 2016: “um mundo novo”, em faixa à
frente dos grandes edifícios do International Broadcasting Center (IBC) à
esquerda e Media Press Center (MPC) à direita. (Foto da autora, 07/08/16)
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econômica, política e social, causando o desgaste da ideia de cidade olímpica e da própria
imagem do Comitê Olímpico Internacional (COI), que promove os Jogos Olímpicos. O sucesso
do legado urbano depende, no entanto, de um bom desenho urbano, que, por meio da forma
construída e em conjunto às dinâmicas urbanas (espaciais, econômicas e sociais) existentes,
seja capaz de influenciar usos sociais diversos após o evento.
Apesar do reconhecido caráter “catalisador” dos Jogos para transformações urbanas
(termo usado por Essex e Chalkley, 1998) pela literatura (e.g.: COAFFEE, 2011), as pesquisas
sobre planejamento urbano olímpico geralmente focam em aspectos macro, de estruturação
viária pela cidade (KASSENS-NOOR, 2012), incrementos em infraestrutura urbana e novos
equipamentos (CHALKLEY; ESSEX, 1999; ESSEX; CHALKLEY, 1998, 2003, 2004;
POYNTER, 2015), processos de segregação social, remoções (Rolnik, 2011; SÁNCHEZ,
2016; VAINER, 2002), evidenciando-se que pouco tem sido estudado em termos de desenho
urbano – na relação entre espaço físico e espaço social. Assim, essa tese visa preencher uma
lacuna ao propor a análise crítica das estratégias de desenho urbano adotadas por projetos
voltados para os Jogos 2016 e o impacto das mesmas na consolidação do tão discutido legado
olímpico.
Dividida em quatro macrozonas (regiões), a cidade do Rio de Janeiro assistiu a
intervenções em diversas partes de seu território (seguindo a estratégia de Barcelona, em 1992,
que, por conta de seu legado, tornou-se o grande “modelo” de cidade olímpica1). Novas arenas
esportivas (temporárias e permanentes), um grande parque olímpico (ou dois, considerando o
Complexo Deodoro) e uma vila olímpica foram realizados, sem contar reformas e reestruturações
de espaços existentes, como aquelas empreendidas nos estádios do Maracanã e João Havelange,
na Marina da Glória, e, mais eloquentemente, na regeneração portuária conhecida como Porto
Maravilha, que, apesar de não diretamente relacionada aos Jogos, foi por estes impulsionada.
A integração dessas estruturas à cidade configura-se como problema central desta tese, que
delimita como objeto de estudo o legado decorrente do desenho urbano implementado nas
seguintes áreas da denominada “região Barra da Tijuca”: o Parque Olímpico e a Vila dos
Atletas. Trata-se de duas obras emblemáticas que evidenciam por meio de sua forma construída
a ideia de cidade presente em seus projetos.
Por meio de parcerias público-privadas, a realização das obras e projetos revela
interesses privados na construção da cidade e, consequentemente, o aval do poder público.
Parte-se da hipótese de que a alteração no masterplan de legado do Parque Olímpico da
Barra da Tijuca, ao ceder às exigências dos agentes imobiliários incluindo transformações
em parâmetros urbanísticos edilícios na legislação, sem um plano local de desenho urbano,
restringe as possibilidades de as Olimpíadas de 2016 deixarem um legado original em relação
1
Tal “modelo” será discutido no primeiro capítulo, juntamente a questões sobre como o planejamento
estratégico alinhou-se a megaeventos como as Olimpíadas.
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ao desenho urbano no Brasil. Diante do exposto, salientam-se duas questões que balizarão as
análises empreendidas nesta tese:
1) O desenho urbano;
e algo que, apesar de sua abstração e conceito complexo – os quais não serão discutidos
aqui -, demonstra grande influência nos resultados do tão desejado legado, a saber:
2) O tempo.
Começaremos aqui pela segunda questão, que é um fator primordial no desenvolvimento da
cidade e sua consolidação. O tempo introduz novos hábitos, novas práticas, tecnologias, pessoas,
construções, conexões. Em termos de legado olímpico, o tempo é fundamental, especialmente
no legado olímpico urbano. Um Parque Olímpico pode, por exemplo, ser deixado como legado
para a cidade e funcionar relativamente bem por alguns anos, porém demonstrar subutilização
de seus espaços posteriormente, quando novas demandas surgirem na cidade, como a pressão
por novos bairros e áreas densas (é o caso de Sidney, por exemplo, que passou por revisões em
seu masterplan após os Jogos, como será mencionado no primeiro capítulo). Outra situação
possível é o Parque Olímpico ser criticado em seu início, pela vegetação ainda imatura ou pouca
conectividade com o entorno, ou outros aspectos que lhe confeririam caráter mais atraente
e, após décadas, com o desenvolvimento de áreas adjacentes, crescimento da vegetação e
consolidação do espaço urbano no imaginário dos cidadãos, tornar-se um prazeroso e dinâmico
lugar – aqui utilizando-se o sentido de lugar proposto por Christian Norbert Schulz. Tal foi o
caso de Munique, sede em 1972, um exemplo de legado olímpico urbano positivo, como será
visto também no primeiro capítulo.
Avaliar o legado urbano das Olimpíadas no Rio de Janeiro esbarra nesse dilema – o
tempo. Faz somente três anos desde os Jogos. Entretanto, os projetos e suas decisões formais
e conceituais já fornecem indícios de futuros rumos e resultados. Aí reside a importância da
análise do desenho urbano (a primeira questão permeando esta tese), porque ele, desde o
início, já cria as condições espaciais para que interações sociais aconteçam, seja no “tempo
0” ou no “tempo 10”, dependendo, obviamente, da relação com uma conjuntura de condições
econômicas, sociais, de planejamento urbano, culturais e políticas.
Assim, cabe então retomar nesta introdução o que se entende por desenho urbano (não com
o intuito de repassar por todos os teóricos e suas definições sobre o tema, mas com o objetivo de
clarificar seu uso na atual pesquisa). Utiliza-se nesta tese a ideia do urbanismo como uma disciplina
que une a práxis e a teoria, nos termos de Lefebvre, em sua obra O Direito à Cidade, de 1968.
Nesse sentido, o urbano, como uma entidade e um campo de estudo próprios, tem uma relação
dual com a sociedade, um influenciando e imprimindo no outro suas características. Interessa a
esta tese o conceito de cidade exposto por Lefebvre (2001, p.54) como uma “realidade presente,
imediata, dado prático-sensível, arquitetônico”, enquanto o urbano é compreendido como uma
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“realidade social composta de relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo
pensamento”. Segundo Lefebvre, o urbano não pode dispensar uma base prático-sensível, uma
morfologia; se assim o fizer, tornar-se-á uma possibilidade e, como pensamento ou reflexão,
estará condenado a desaparecer (LEFEBVRE, 2001, p.55). Assim, o urbano (que significa a
vida urbana ou a sociedade urbana) precisa de um meio concreto para realizar-se, morfológico
– a cidade -; precisa da práxis, a qual o urbanismo irá propiciar.
Importante ressaltar que, nos anos 1960, o descontentamento com o planejamento urbano
modernista, que havia relegado questões contextuais em prol de uma forma universal, fornecia
o ímpeto necessário para se repensar a cidade em termos de sua escala, aproximando-a da escala
humana, dos bairros, das relações sociais estabelecidas no espaço urbano. Destaca-se uma das
principais obras do período, Death and Life of Great American Cities, de Jane Jacobs (1961),
manifesto contra o modelo espraiado e funcionalista das cidades americanas (que viria a ser
reproduzido em outros países), e renovações urbanas do tipo “arrasa-quarteirão” típicas de
uma abordagem top-down prevalecente até então. O desenho urbano, que começava a ser mais
amplamente discutido a partir dos anos 1950, destacando-se a primeira conferência realizada em
Harvard em 1956 pela Graduate School of Design sobre o tema, parecia surgir como um meiotermo entre arquitetura e planejamento urbano, buscando ultrapassar os limites do edifício e, ao
mesmo tempo, retomar a materialidade e forma física das cidades que o planejamento urbano
parecia ter relegado em favor de uma aproximação com as ciências sociais. Para José Luis Sert,
então diretor da Graduate School of Design de Harvard, o urban design (nesta tese adota-se a
tradução desenho urbano), seria “aquela parte do planejamento urbano que lida com a forma
física da cidade”, “a fase mais criativa do planejamento urbano e aquela na qual imaginação e
capacidades artísticas podem desempenhar um papel mais importante”2. Uma visão do desenho
urbano apenas como intermediário entre arquitetura e planejamento, no entanto, é refutada por
alguns críticos, como Alexander Cuthbert (2003), Alex Krieger (2009) ou Richard Marshall
(2009), para quem o desenho urbano parece extrapolar a ideia de constituir um “projeto” ou
as características morfológicas e tipológicas do ambiente construído para abranger uma forma
holística de análise e pensamento. Para Krieger (2009, p.vii), o desenho urbano, independente
já como disciplina da arquitetura e do planejamento, “evoluiu menos como uma disciplina
técnica do que como um estado de espírito compartilhado por aqueles de diversas fundações
disciplinares comprometidos com as cidades e com a melhoria de formas urbanas de vida”3.
Para Marshall (2009, p.55), o desenho urbano não é uma disciplina, mas sim um “modo de
pensar” (a way of thinking), que tenta “operar holisticamente em um mundo fragmentado por
2
Tradução nossa para: “Urban design is that part of city planning which deals with the physical form of
the city. This is the most creative phase of city planning and that in which imagination and artistic capacities can
play a more important part.” (The First Urban Design Conference: Extracts. In: KRIEGER; SAUNDERS, 2009.
Pp. 3-4)
3
Tradução nossa para: “(…) urban design has, over the half century that it gained autonomy from its
progenitor design and planning disciplines, evolved less as a technical discipline than as a frame of mind shared
by those of several disciplinary foundations committed to cities and to improving urban ways of life.”
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distinções disciplinares, lidar com a realidade total da situação urbana, e não com as fatias
estreitas observadas através de lentes disciplinares”.4. De um modo ou de outro, fica evidente
que o desenho urbano ultrapassa os domínios de uma única disciplina (seja a arquitetura, ou o
urbanismo), devendo fornecer uma visão holística sobre a situação urbana. Segundo Marshall,
o desenho urbano deve buscar uma síntese. Assim, o que Lefebvre nos anos 1960 colocava
como papel do urbanismo, que iria além das “ciências parcelares”, Richard Marshall coloca
como urban design.
As análises de desenho urbano empreendidas nesta tese consideram sempre a relação de
reciprocidade entre forma urbana e realidade social. Não se pretende afirmar, em hipótese
alguma, que o desenho urbano define as relações sociais, o que lhe conferiria, juntamente à
arquitetura, um papel deveras poderoso, o qual em virtude de todas as circunstâncias sociais,
econômicas, políticas e toda dinâmica urbana imaterial não pode ser verdadeiro. Assim, recorrese à obra de Lefebvre na compreensão de que “as relações sociais são atingidas a partir do
sensível” (LEFEBVRE, 2001, p. 54), isto é, da cidade, do espaço, das estruturas morfológicas
presentes no tecido urbano; e, reciprocamente, a cidade, por meio de sua materialidade, imprime
nas relações sociais a sua marca. Tal compreensão parece ser revisitada por Vicente Del Rio,
ao discutir desenho urbano no Brasil em livro derivado de sua tese em 1990, ao afirmar que “o
ambiente sugere, facilita, inibe ou define comportamentos, ou seja, (...) age como catalisador
(positivo ou negativo)” (DEL RIO, 1990, p.97), podendo afastar ou atrair pessoas, por exemplo.
Apesar de um certo consenso por parte da literatura crítica em não haver uma definição para
o desenho urbano (urban design) (CUTHBERT, 2003; MARSHALL, 2009), alguns autores
se aventuraram em fazê-lo, o que é de grande valia para essa tese. Apesar da ainda pequena
valorização e discussão crítica da disciplina no Brasil, que acaba por se confundir muitas vezes com
arquitetura ou urbanismo (sem ter inclusive cursos superiores próprios), uma dessas definições
vem do próprio Del Rio, que assim lhe descreve: “campo disciplinar que trata da dimensão
físico-ambiental da cidade, enquanto sistemas físico-espaciais e sistemas de atividades que
interagem com a população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas” (DEL
RIO, 1990, p.54, apud DEL RIO, 2013, p.x). Fica clara aqui a forte associação entre espaço
físico e sociedade, confirmada por Del Rio quando descreve o desenho urbano ainda como “a
produção social das cidades e do lugar, em suas dimensões materiais e simbólicas” (DEL RIO,
2013, p.xi), aludindo a Cuthbert (2006, p.21). Pode-se entender a produção social material tanto
como resultado da produção planejada por profissionais do campo (urbanistas, arquitetos, urban
designers, do poder público e privado - e, portanto, também parte de determinada sociedade),
quanto aquela não exatamente planejada, mas decorrente da produção vernacular arquitetônica
e urbana, construída sem grandes nomes ou planos. Já a produção social simbólica, esta envolve
4
Tradução nossa para “It attempts to operate holistically in a world fragmented by disciplinary
distinctions, to deal with the full reality of the urban situation, not the narrow slices seen through disciplinary
lenses.” (MARSHALL, 2009, p.55)
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então relações muito mais complexas que as expostas pela fisicalidade dos espaços urbanos,
porém, de fato, caminha junto à produção material, no sentido de lhe imprimir significados,
memórias, conceitos e modos de viver.
Ainda que entendendo o urbano como produto da ação de diferentes estruturas sobre
o espaço, relegando à forma urbana e à cidade um papel passivo, Manuel Castells fornece
uma definição importante do desenho urbano, afirmando que o urban design é “a tentativa
simbólica de expressar um significado de urbano aceito em certas formas urbanas” (tradução
nossa, CASTELLS, 2003, p.25). Tal definição é apropriada por Cuthbert ao longo de sua obra
– o que parece curioso visto o viés economicista de Castells, em oposição à ideia de que o
espaço não é apenas elemento passivo na formação da cidade – e também será nesta tese,
no sentido de entender o desenho urbano como uma representação formal/material de uma
noção compartilhada de urbano. Outra definição interessante formulada por Castells é a de
forma urbana, a qual, para o autor, é “a expressão simbólica do significado de urbano e da
superposição de significados urbanos (e suas formas) sempre determinados por um processo
conflituoso entre atores históricos” (CASTELLS, 2003, p.25, tradução nossa). Neste sentido,
relaciona-se tal conceito à afirmação de Lefebvre (2001, p.54) sobre a ação dos atores históricos
sobre o espaço urbano, implicando uma recíproca relação entre os mesmos:
Se considerarmos a cidade como obra de certos “agentes” históricos e sociais, isto
leva a distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou os grupos) e seu “produto” (...).
Tampouco há obra sem coisas, sem uma matéria a ser modelada, sem uma realidade
prático-sensível, sem um lugar, uma “natureza”, um campo e um meio. As relações
sociais são atingidas a partir do sensível, elas não se reduzem a esse mundo sensível e
no entanto não flutuam no ar, não fogem na transcendência. (...)

E o que seria então o sensível se não a cidade em sua materialidade, morfologia e tipologia,
espacialidade e edificação? Neste sentido, o desenho (ou projeto) adquire função primordial.
Cuthbert (2003, p.10) reconhece a crescente importância do projeto (design) da cidade dentro
do desenvolvimento urbano como um todo, especialmente no período contemporâneo em que a
promoção das cidades depende muito de seu apelo visual e arquitetônico. Assim, o urban design
ou desenho urbano assume um papel principal em delinear os resultados formais de projetos
urbanos mundiais e, ainda que sua conceituação ou teorização seja problemática em virtude de
seu entrelaçamento com campos disciplinares mais consolidados como a arquitetura (porém
assumindo escala maior que a mesma e esbarrando, portanto, em entraves de responsabilidade
pelos projetos) e o planejamento urbano (porém enfatizando a fisicalidade do projeto, superando
o viés mais puramente sociológico do campo) (CUTHBERT, 2003), sua prática não se faz
menos necessária. Prática essa que, entretanto, não dispensa as relações com a sociedade, assim
como ressaltado em Lefebvre e arguído por Cuthbert, ao reiterar a ideia do desenho urbano
como prática social, ponto que se alinha ao entendimento de desenho urbano por esta tese (o
que, consequentemente, envolve a noção de conflito exposta por Castells, tendo em vista as
desigualdades existentes nas cidades ou mesmo a simples variedade de opiniões e interesses).
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Cuthbert busca compreender o conceito de urban design exaltando a importância da
forma das cidades, porém considerando fatores externos que a afetam, como economia, cultura,
história, política. Assim, afirma que uma fundamentação apropriada para o desenho urbano deve
localizar-se no campo da economia político espacial (surgida no pós-modernismo), ao invés da
arquitetura ou do planejamento (CUTHBERT, 2006, p.14). Tal afirmação parece deslocar a crítica
do desenho urbano proposta por ele do campo da prática para um campo teórico conceitual que
abrange diversas disciplinas, como a geografia, estudos culturais, ciências sociais, história da
arte, economia, além de questões atuais como sustentabilidade. Esse deslocamento é criticado
por autores como Stephen Marshall (2015), para quem o desenho urbano possui um caráter
artístico, devendo voltar-se à arte de projetar cidades e criar um sentido do lugar (sense of
place), aproximando-se do aspecto prático do desenho – sem desconsiderar o propósito social
-, ao invés de procurar sua validação na teoria de ciências sociais.
Apesar de a economia político espacial enfatizar a importância do espaço em suas
análises críticas sobre a cidade (CUTHBERT, 2003, p.8), diferentemente da economia política
ou sociologia tradicional, não fica sempre clara a relação (ou aplicação) desse campo teórico
crítico com a prática (no sentido da construção material do espaço) do desenho urbano, estando
algumas discussões apresentadas distanciadas dos limites da práxis do desenho urbano, como
o caso das críticas colocadas por Cuthbert a respeito da impossibilidade de existirem cidades
sustentáveis ou um “desenho urbano sustentável”, tendo em vista o sistema político-econômico
capitalista em que as cidades se inserem (CUTHBERT, 2006, pp. 162-170). De fato, há uma
contradição na sustentabilidade exaltada por países ricos, uma vez que por trás da ideia de
“cidades sustentáveis”, em que se foca geralmente em tecnologias de mobilidade verde ou
caminhabilidade, há uma pegada ecológica incompatível com os níveis mundiais de recursos
naturais, gerando resíduos que, não raro, são exportados para países subdesenvolvidos, sem
contar a exploração de mão de obra e recursos em outros países que não seguem os mesmos
parâmetros sustentáveis adotados pelos países de origem. Para Cuthbert, a sustentabilidade
urbana ultrapassa questões ambientais, depende de uma profunda mudança nas estruturas
sociais em vigor (relacionando-se à proposta mudança social urbana de Castells), que implica
também uma reação ao sistema capitalista. Ao escrever que “as cidades não podem crescer
e mudar de maneira sustentável porque o sistema inteiro que representam não é baseado em
sustentabilidade, mas em lucro e exploração de classe” (CUTHBERT, 2006, p.164, tradução
nossa), e implicar que apenas a solução de questões como desigualdade social teria o poder de
gerar um cenário urbano sustentável (CUTHBERT, 2006, p.166), Cuthbert distancia a crítica de
desenho urbano da materialidade dos espaços da cidade e, nesse ponto, apesar de ter razão, não
contribui para a própria disciplina, por incapacitá-la de qualquer intervenção para melhoria do
cenário.
Em parte, sua crítica leva a uma interpretação por vezes distante da prática do desenho
urbano e da análise de suas características materiais para incorporar discursos mais abstratos
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com vieses ideológicos ou sociais. Tal posicionamento assemelha-se àquele encontrado em
diversos autores que discutem Urbanismo, inclusive no Brasil, sob perspectivas da sociologia
ou planejamento urbano, distanciando-se de aspectos relativos ao desenho e produção física da
cidade (VAINER, 2002; ARANTES, 2002). Apesar da recusa por alguns críticos (CUTHBERT,
2003, p.12; SORKIN, 2009; KRIEGER, 2009) em aceitar um conjunto de estratégias formais
como balizadoras ou componentes de uma definição do desenho urbano, bem como um ceticismo
em relação aos resultados muitas vezes considerados repetitivos ou homogêneos de sua prática com a designação de projetos recentes em expressões como “cappuccino urbanism” por William
Saunders (2006) ou, numa transmutação por Michael Sorkin (2009), “Starbucks urbanism” -,
parece evidente que esses conjuntos e elementos observáveis na prática do desenho urbano
tem papel fundamental em desenhar a cidade, dar forma e materialidade a ela. Nas palavras
de Emily Talen (2009, p.185), “Design is needed not to smooth out every wrong but to help
make diversity livable and even preferable. Are these urban design tasks to be dismissed as,
in Sorkin’s words, a ‘boring set of orthodoxies’?”. Acredita-se que os elementos formais, que
compõem, em parte, um conjunto de “práticas” em desenho urbano, em muito ajudam na crítica
sobre o mesmo, e inclusive podem guiar uma certa metodologia de análise da qualidade espacial
promovida. Assim, a despeito da importância das críticas apresentadas, e independentemente
se os projetos focam em “cappuccino” ou “pingado”, a presente tese visa pensar em meios
pragmáticos de análise dos espaços urbanos, enfatizando o projeto e as questões espaciais e
morfológicas inerentes à disciplina do desenho urbano.
A rejeição de Cuthbert (2003, p.12) de textos como Townscape de Gordon Cullen ou
Theory of Good City Form de Kevin Lynch como teorias de desenho urbano demonstra uma
insatisfação com abordagens muito próximas da prática projetual ou baseadas em olhares
mais próximos da arquitetura, no intuito de expandir a teoria de desenho urbano para abranger
contextos sociais e uma base político-econômica. Entretanto, uma série de autores que discutem
o desenho urbano é baseada em uma perspectiva derivada da arquitetura e do urbanismo, o que
constitui, sem dúvida, uma fundamentação importante sobre o tema. É o caso de obras ligadas
a termos mais intrínsecos à prática ou aplicação formal do desenho urbano, como tipologia e
morfologia urbana, no que se destaca o clássico Urban Space, de Rob Krier. Krier distingue
os elementos básicos que compõe o espaço urbano – a praça e a rua -, suas relações formais e
dimensionais e indica, por meio dessas relações, a possibilidade de diferentes interações sociais
no ambiente construído. A importância dada à tipologia por meio de elementos arquitetônicos
e do tecido urbano para a formação da cidade e sua vida urbana é caracterizada por Anthony
Vidler como uma “terceira tipologia” em seu texto homônimo de 1978. Tais autores serão mais
bem discutidos no primeiro capítulo, mas, por enquanto, destaca-se para fins de introdução do
tema nesta tese a definição de espaço urbano de Krier, que não pode ser negligenciada: “todos os
tipos de espaços entre edifícios em cidades e outras localidades (...) limitados geometricamente
por uma variedade de elevações” (KRIER, 1979, p.15). Importante ressaltar que a ideia de
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espaço urbano para Krier, apesar de em grande parte interessada nas estruturas físicas que
o compõem, não está dissociada da história e de aspectos externos inter-relacionados, como
moda, política, economia, clima, etc. (KRIER, 2003, p.325).
A ideia de espaços entre edifícios descrita por Krier remete a outra importante obra
anterior, do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, publicada originalmente em 1971 e
traduzida em 1987 para o inglês como Life Between Buildings (“Livet melem husene”, em
dinamarquês, ou “A Vida entre Edifícios”, na versão portuguesa). Nesta obra seminal, Gehl
analisa as interações sociais propiciadas nestes espaços pelas qualidades arquitetônicas e de
desenho urbano existentes. Assim, os espaços tornam-se mediadores para vida urbana, ideia
a qual está presente na obra de Lefebvre, entendendo a cidade como mediação. Ressalta-se
o desenho urbano que possibilita o encontro, a conversa, o estar, bem como aquele que torna
mais prazerosas atividades rotineiras, como o simples deslocamento entre casa e trabalho.
Analogamente, quando Lefebvre coloca que o urbano é “pura forma: um local de encontro,
assembleia, simultaneidade” (LEFEBVRE, 2003, p.118, tradução e itálico nossos), ressalta o
fato de que tal forma, ainda que uma abstração, é uma abstração concreta, porque precisa de
uma prática para existir. O interesse nessa obra de Gehl, que originou outras posteriores mais
comumente lembradas (Cidades para Pessoas, por exemplo), deve-se ao caráter da prática
explicitado, do resultado formal do desenho urbano, que se alia à teoria. Pertencendo esta tese
ao campo de desenho urbano (mas também arquitetura e urbanismo), a prática não pode ser
negligenciada, pelo contrário, ela norteia todas as análises feitas, de maneira crítica, numa
justaposição entre teoria e resultado formal. Por este motivo, a obra de Gehl – um prático - será
contemplada com relativa importância5.
Reforça-se novamente a não pretensão de se afirmar que a forma urbana, por si só,
seja capaz de mudar ou inverter lógicas espaciais e sociais existentes, como fora o propósito
modernista. No entanto, dadas as mesmas condições econômicas e sociais em ambientes com
desenho urbano focado nos usuários ou dito “sustentável” (tais teorias serão amplamente
discutidas no próximo capítulo) e outros com desenho urbano priorizando automóveis e modelos
de baixa densidade, por exemplo, as interações e vibração urbanas decorrentes serão distintas.
Retomando Lefebvre (2001, p.109),
Se é necessário ser exato, o Arquiteto, não mais do que o sociólogo, não tem os poderes
de um taumaturgo. Nem um, nem outro cria as relações sociais. Em certas condições
favoráveis, auxiliam certas tendências a se formular (a tomar forma). Apenas a vida
social (a práxis) na sua capacidade global possui tais poderes.

Por fim, deseja-se esclarecer outro ponto relevante ao se introduzir o tema e a abordagem
escolhida na discussão do desenho urbano nesta tese, que é a adoção da expressão “bom desenho

5
Destaca-se, ainda, a inclusão dessa obra por Cuthbert em sua lista de quarenta textos clássicos em desenho
urbano (CUTHBERT, 2006, p.12).
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urbano”, inclusive já mencionada anteriormente, que parece implicar o entendimento do mesmo
como um “projeto” (assim como um arquitetônico ou urbanístico). Como já mencionado, pela
teoria crítica, desenho urbano constitui-se um campo disciplinar que ultrapassa a ideia de um
mero projeto de escala intermediária entre a arquitetura e o planejamento urbano, sendo visto
quase como um campo do conhecimento, uma forma de análise, abrangendo diversas disciplinas
no estudo do objeto urbano. Entretanto, entendido como um “sistema aberto que usa elementos
arquitetônicos individuais e espaço ambiental como vocabulário básico” (CUTHBERT, 2006,
p.13, tradução e itálico nossos), o desenho urbano apresenta, sim, características típicas de um
projeto, ainda que este não tenha sido planejado ou fruto do trabalho de um único arquiteto. O
desenho urbano, ainda que entendido como produção social do espaço, pode ser (e nessa tese
será) analisado dentro de um projeto urbano ou masterplan, por exemplo. Alguns autores, como
Timothy Love (2009), utilizam inclusive a expressão “large-scale urban design”, referindo-se a
grandes projetos urbanos (conforme nomenclatura de Nuno Portas – GPUs -, utilizada nesta tese
nos próximos capítulos). Como produção social, o desenho urbano pressupõe que os espaços
sejam habitados e expostos à interação social. Assim, a ideia de um “bom desenho urbano”
faz sentido, porque a experiência mostra espaços construídos que não geram essa interação e
produção de significados (obviamente que também em virtude de uma congruência de fatores
de ordens outras que do próprio desenho) – portanto, um “mau desenho urbano”. O desenho
urbano é compreendido por esta tese como o resultado formal e material da aplicação de
projetos urbanos e arquitetônicos, regulações ou desregulações urbanísticas, ocupações edilícias
do território, bem como as dinâmicas sociais por eles engendradas, a partir de significados
presentes na esfera social (por todos os segmentos, profissionais ou não) no ambiente da
cidade, numa escala que conforme uma unidade analisável do ponto de vista morfológico e
tipológico de sua identidade como bairro ou vizinhança ou conjunto edilício. Entretanto, correse o risco de confundir um projeto de desenho urbano com projeto arquitetônico em grande
escala, no que então se deve reforçar o caráter flexível e “incompleto” do urban design, como
descrito por Kenneth Greenberg (2009), para quem o desafio do desenho urbano constitui-se
em atingir coerência e propiciar relações pelo construído, ao mesmo tempo em que possibilita
a inserção de novas ideias, mercados, inovações sociais e um “espaço criativo expandido”
(para atuação de uma série de disciplinas como a arquitetura, paisagismo, design industrial
e gráfico, etc.) no plano, que ajudam a materializá-lo. Neste sentido, o desenho urbano não
pode ser atribuído a um único profissional, tampouco a um único arquiteto (GREENBERG,
2009, p.205; CUTHBERT, 2006, p.20; LOVE, 2009, p.215). Caso o seja, torna-se um sistema
fechado e artificial (a flexibilidade é necessária para o tempo). Tal questão será crucial na análise
subsequente dos projetos olímpicos em modo legado, pois indica que planos rígidos podem ser
contraproducentes à dinâmica urbana e à consolidação de espaços heterogêneos.
O entendimento que pautará as subsequentes análises críticas de desenho urbano nesta
tese baseia-se em uma interrelação entre forma construída e vida social, entre prática (no
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sentido de uma prática urbanística, da profissão, de construção física do ambiente urbano) e
uso (apropriações sociais sobre o espaço, em condições e situações variáveis, de acordo com
cada pessoa). O que parece interessante notar é que esta interrelação vem se evidenciando com
relativa intensidade em novos projetos urbanos, que buscam, a partir do desenho urbano (da
forma urbana e da prática urbanística), atingir a esfera social (dos usos e das práticas sociais).
A teoria contemporânea de desenho urbano e urbanismo retoma conceitos formais morfológicos e tipológicos - da cidade tradicional, com escala humana, proximidade, usos
mistos, modelos mais compactos, dentre outros. Grandes projetos urbanos contemporâneos
vêm se apropriando dessas teorias e pondo-as em prática. Além disso, a crescente e intrínseca
preocupação com a sustentabilidade a partir do final do século XX para o desenvolvimento
urbano6 levou ao surgimento do “desenho urbano Sustentável” (reconhecido como uma
subdisciplina do desenho urbano por Cuthbert) que, além de atributos técnicos e ambientais
(economia e reuso de recursos não renováveis, manejo de resíduos, energias limpas, etc.),
também incorpora noções próprias da esfera social e humana das cidades, como os conceitos
de livability (vivacidade) e qualidade de vida – ainda que não consiga atingir no cerne das
questões de desigualdade social provocadas por problemas estruturais relativos a distribuição
de renda, acesso a trabalho e educação, por exemplo. O desenho urbano Sustentável vem sendo
amplamente discutido por autores como Richard Rogers, Mike Jenks e Jan Gehl, e permeia
exposições e congressos internacionais contemporâneos. A Bienal de Veneza, em 2016, por
exemplo, apresentava em seus projetos selecionados uma discussão sobre como cada sociedade
e cidade tinha algo a mostrar na construção do urbano, que cresce vertiginosamente e precisa
incorporar novas técnicas para produzir seus espaços públicos e privados. Questões urgentes
como a migração (enfrentada polemicamente na Europa) apareciam na exposição, porém o foco
não era em projetos de habitação emergenciais, por exemplo, mas sim na ideia de aprender com
cada povo e sua história. Em 2018, durante apresentação em congresso em Fullerton, EUA, outra
conferência ocorria em Los Angeles – a Transit Oriented Development (TOD), com diversos
profissionais discutindo melhores formas de integrar transporte público e de qualidade a espaços
públicos e caminháveis na cidade. Por outro lado, observa-se que algumas questões intimamente
ligadas ao discurso do desenho urbano sustentável também já passam a ser incorporadas pelo
próprio mercado imobiliário, quando lança empreendimentos com usos comerciais no térreo e
residenciais nos andares superiores, utilizando slogan que remete à “tendência”, ou nomes dos
empreendimentos que tentam se aproximar da ideia do “urbano”. Para lembrar Harvey (Rebel
Cities, p.14), a qualidade de vida também se tornou uma commodity no mundo atual regido
pelo consumo, turismo e indústria cultural. Entretanto, se essa é a condição contemporânea das
cidades e do sistema em que elas se inserem, cabe aos arquitetos e urban designers garantir que
a qualidade de vida seja realmente alcançada por meio de seus projetos, ainda que sob qualquer

6
Lembra-se aqui o fato de a população urbana mundial ter ultrapassado a rural em 2007 pela primeira vez
(PELA..., 2007).
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financeirização.

Explicação sobre a Estrutura desta Tese
Dada esta introdução ao tema e problema desta tese, cabe uma breve sinalização de sua
estrutura. A primeira parte, com quatro capítulos, começa com uma discussão sobre a evolução
das Olimpíadas de um evento esportivo a um megaevento, analisando as relações entre projetos
urbanos e de desenho urbano olímpicos à evolução das teorias urbanas, tendo em vista a contínua
transformação das Olimpíadas em uma oportunidade de visibilidade e promoção mundial das
cidades-sede. O primeiro capítulo expõe, ainda, o problema atual de uma revisão da dimensão
deste evento, no intuito de alinhá-lo a modelos urbanos mais sustentáveis e da consolidação de
legados mais abrangentes.
Colocado o cenário olímpico em relação à problemática no campo do desenho urbano,
o segundo capítulo fornecerá insumos teóricos sobre a inflexão do pensamento urbanístico a
partir dos anos 1960, iniciada por nomes como Jane Jacobs, Rob Krier, Gordon Cullen e Jan
Gehl, passando por temáticas atuais como sustentabilidade urbana, e analisará três projetos
urbanos europeus emblemáticos do século XXI (Nordavnen e Ørestad em Copenhagen e
Parque Olímpico de Londres) em termos de seu desenho urbano, evidenciando como conceitos
teóricos apresentados se fazem presentes. No terceiro capítulo, expõe-se a questão do desenho
urbano em projetos urbanísticos estratégicos brasileiros no século XXI, mostrando suas origens
e discutindo-se a prática contemporânea. Extrai-se, a partir da teoria crítica de desenho urbano e
dos exemplos práticos elencados, no quarto capítulo, algumas características e elementos do que
constituiria o “bom desenho urbano”, a partir dos sucessos na fruição do espaço urbano pelos
usuários, das interações sociais propiciadas, bem como daquelas econômicas - necessárias a
qualquer cidade contemporânea -, que constituem uma espécie de procedimento metodológico
da análise subsequente do objeto de estudo.
Discutida a teoria e a prática contemporânea em desenho urbano – nacional e
internacionalmente -, a segunda parte irá analisar a aplicação e presença de determinadas
características do “bom desenho urbano” elencadas previamente no objeto específico desta tese:
os projetos do Parque Olímpico e Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Após
uma breve introdução ao “legado Rio 2016” no capítulo 5, o capítulo 6 analisará os documentos
de candidatura da cidade do Rio de Janeiro às Olimpíadas, evidenciando-se aspectos relativos
ao desenho urbano e propostas diretamente relacionadas à transformação física da cidade,
incluindo-se, neste sentido, uma discussão específica sobre os projetos vencedores do concurso
para o Plano Geral Urbanístico (ou Masterplan) do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Tal
análise é crucial para se compreender os discursos teóricos envolvidos na prática projetual
desse tipo de espaço, tanto no âmbito nacional quanto internacional, tendo em vista o grande
número de participantes de escritórios renomados de outros países.
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O capítulo 7 dedica-se às investigações teóricas e práticas do objeto específico desta
tese, fornecendo inicialmente um breve histórico sobre o desenho urbano da Barra da Tijuca,
no intuito de apontar as divergências com o modelo que se desenvolveu previamente na Zona
Sul e áreas centrais do Rio de Janeiro, o qual se aproxima da ideia de densidade defendida pela
disciplina e atualmente perseguida em novos projetos urbanos internacionais. Com base em
visitas in loco, registros fotográficos, simulações gráficas e um contínuo processo de pesquisa
teórica e empírica, as análises dos referidos projetos, conduzidas num intervalo de até pouco
mais de dois anos dos Jogos Olímpicos de 2016, indicam possibilidades de legado urbano, que
somente o tempo irá consolidar e revelar.
Pretende-se evidenciar o potencial ou lacunas existentes nos três projetos da região
olímpica analisada, no intuito de alimentar a discussão sobre desenho urbano na prática
urbanística brasileira de modo geral, além de apontar problemas no modo como cidades-sede
vêm sendo planejadas para tais megaeventos, podendo inclusive gerar metodologias e parâmetros
de análise dos espaços urbanos olímpicos construídos (Parque Olímpico, especialmente) para
futuras edições – uma espécie de mensuração do legado pelo desenho urbano.
Como coloca a historiadora de Arquitetura Gwendolyn Wright (2003, p.175), a
responsabilidade do historiador é de explicar não somente o que aconteceu, mas também
o significado de determinada coisa em dado momento e o que aquele legado significa,
coletivamente, na atualidade – tanto em nossas identidades separadas quanto em nossa unidade
como uma profissão ou nação. Como uma tese de História e Teoria da Arquitetura e do
Urbanismo, o papel desta pesquisa é o de explicar, em termos da análise crítica pretendida do
desenho urbano das áreas olímpicas selecionadas, o que foi feito (o que aconteceu), o que as
ações empreendidas significaram para a disciplina e para a sociedade, e o que o legado – e aqui,
a palavra chave do discurso olímpico – significa atualmente, tanto para a sociedade diretamente
afetada por ele (cariocas, turistas, moradores do entorno), quanto para a profissão do desenho
urbano, arquitetura e urbanismo.
Com um registro de imagens do fenômeno olímpico brasileiro em termos de seus
aspectos urbanos e morfológicos, bem como de comparações com outros projetos de escala
semelhante em diagramas e mapas elaborados pela autora, espera-se que esta tese sirva de
referência para futuros estudos a respeito do legado urbano das Olimpíadas do Rio de Janeiro,
bem como sobre desenho urbano no Brasil, podendo atrair tanto arquitetos e urbanistas quanto
profissionais relacionados à produção do megaevento, que não poderão negligenciar essas
questões em edições futuras.
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Olimpíadas e Urbanismo: Como as
Olimpíadas tornaram-se um “Megaevento”?
“Economically, the metropolis may be described as the urban embodiment of the
international fair. Its routine is subordinate to the exhibition and sale of goods.
But the fair has two sides: business and pleasure; and as business takes on a more
abstract form, with greater stress on monetary manipulation, regularity, mechanism,
mathematical discipline, the need for compensatory relief becomes greater.”
(MUMFORD, 1945, p.265)

1.1.

Olimpíadas em Quatro Tempos

Os megaeventos tornaram-se ao longo dos anos um desejado propulsor de
transformações urbanas. Diversas cidades aproveitaram essas ocasiões – Copa do Mundo,
Olimpíadas, Capital da Cultura Europeia, Exposições Mundiais, dentre outras - para tentar
regenerar áreas antes degradadas ou periféricas. O caso mais lembrado nesse quesito é a
catalã Barcelona, sede dos Jogos Olímpicos em 1992, para o qual se preparou mais de dez
anos antes, através de inúmeras obras de infraestrutura, urbanismo, restauro e arquitetura.
Mais do que isso, frente ao contexto neoliberal, megaeventos tornaram-se uma
oportunidade de negócios, uma estratégia mercadológica, no intuito de conferir a suas
cidades-sede o status de “cidade global” (e.g. WARD, 2011, p.149, que utiliza o termo
“a world city” e SHORT, 2008, que descreve um “imaginário da cidade global” [“global
city imaginary”] entre as cidades candidatas). A perspectiva de obras de grande escala,
aprovação e vantagens políticas, criação de novos símbolos e aumento da visibilidade
para as cidades-sede deram aos Jogos cada vez mais evidência no cenário internacional.
Entretanto, como também discutido por diversos autores, a preparação para os mesmos
comumente não foi isenta de denúncias de remoções forçadas, gastos exacerbados
e corrupção, além de rupturas urbanas em termos físicos, sociais e econômicos (e.g.
GAFFNEY, 2014; FERREIRA, 2014; FUSSEY; CLAVELL, 2011; MARICATO, 2014;
MATARUNA; RANGE; BRITTAIN, 2015; ROLNIK, 2011, 2014; ZIMBALIST, 2015,
2017).

Figura 2 - (Página ao lado) Representação esquemática do contorno de cinco parques olímpicos e vilas
olímpicas de cidades-sedes de Olimpíadas, comparando-se o tamanho e relação entre esses locais. (Autora,
março 2017)
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Como um dos mais expressivos e mobilizadores megaeventos da atualidade, os Jogos
Olímpicos vêm sendo estudados em seus impactos - positivos e negativos (PREUSS, 2015) - e
evolução por diferentes campos disciplinares, interessando ao objeto específico desta tese - a
cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 - os fatores que contribuíram
para a transformação deste evento em um megaevento, especialmente aqueles que tangem às
transformações urbanas incorridas, direta ou indiretamente. Afinal, como os Jogos de 2016
inserem-se num contexto mais amplo desse megaevento?
Para melhor compreender a evolução das Olimpíadas Modernas (a partir de 1896) de um
evento exclusivamente esportivo para um megaevento inserido no contexto econômico-político
global de produção de grandes projetos urbanos, sugerem-se quatro “fatores” ou “momentos”
para tal expansão, que não representam fases sucessivas nem são rigidamente limitados em
escala temporal e serão tratados nas seções seguintes:
1. Evolução interna do próprio evento: com maior número de participantes, expansão da
transmissão televisionada e dos custos por tais direitos, aumento de patrocínio, conexão a
marcas, relação com os Jogos de Inverno e os Paralímpicos.
2. Olimpíadas como “catalyst of urban change”: tal aumento estrutural do evento (maior
número de atletas e visitantes, por exemplo) leva a novas necessidades de infraestrutura em
cidades-sede, como ampliação de aeroportos, sistema viário, instalações esportivas (arenas
e estádios, por exemplo), vilas olímpicas, rede hoteleira, etc., com obras menos substanciais
em cidades que já haviam sediado o evento (Los Angeles 1984, por exemplo). No entanto,
tais demandas restringem-se à produção das Olimpíadas, não se observando uma conexão
entre os Jogos e macro estratégias urbanísticas pré-existentes das cidades-sede. Observa-se o
caráter de “catalyst of urban change” dos Jogos (termo utilizado por Stephen Essex e Brian
Chalkley (1998) traduzido nesta tese para “propulsor urbano”, no sentido de acelerador e
promotor de transformações urbanas nas cidades-sede) em especial entre as décadas de
1960 e 1980, com algumas exceções e casos também relevantes em períodos anteriores,
como Londres 1908 e Berlin 1936.1
3. Olimpíadas como Estratégia Urbana: transformação no contexto econômico global, na
era chamada pós-industrial conduzida por políticas econômicas neoliberais. O planejamento
1
Brian Chalkley e Stephen Essex (1999) fornecem uma interessante divisão temporal para os Jogos
Olímpicos em termos de sua capacidade de impulsionar transformações urbanas. Os autores dividem os Jogos
modernos em quatro fases, a saber: 1896-1904; 1908-1932; 1934-1956 e 1960 até o momento em que escrevem,
ou seja, 1999. No presente texto, utilizo essa divisão para entender a evolução dos Jogos como propulsor urbano,
mas sugiro haver uma separação entre as Olimpíadas cujas cidades-sede tiveram incrementos urbanos devidos
aos Jogos, e aquelas que os tiveram devido a um planejamento estratégico anterior e alinhado aos Jogos. Devido
ao longo espaço de tempo que separa essa importante publicação do presente texto – quinze anos -, proponho
atualizar essa divisão, incluindo um novo momento na história das Olimpíadas, já reconhecido por diversos
autores (COAFFEE, 2011; POYNTER, 2015; CASHMAN, 1999, dentre outros), pautado em uma revisão do
modelo olímpico de cidade, buscando mais sustentabilidade e a garantia de um legado.
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urbano tradicional, baseado em grandes planos diretores (ideologia do plano) passa a ceder
espaço ao chamado planejamento estratégico e as Olimpíadas passam a ser incorporadas em
tais planos, adquirindo proporções até então inimagináveis. Há um incremento na demanda
por infraestrutura nas cidades-sede que ultrapassa o limite dos Jogos, visando inseri-las num
contexto competitivo mundial de cidades. Dentro do planejamento estratégico, ressalta-se
ainda a emergência do “planejamento cultural” que consolida os Jogos Olímpicos na agenda
econômica global e os torna um “megaevento”, espetacular – seu ápice (décadas 19902000). Barcelona 1992 é o grande modelo de sucesso a ser seguido. Entretanto, observase que as cidades-sede que não adotaram um planejamento estratégico alinhado às suas
demandas locais ou que utilizaram um modelo de estratégia limitado ao período do evento,
não obtêm sucesso na fase Pós-Jogos.
4. Desgaste do modelo Olímpico: crises econômicas dos anos 2000 abalam potências mundiais
e consequentemente todo o restante do globo (mercados conectados), levando à contestação
do modelo Olímpico como alternativa para desenvolvimento urbano. Altos gastos e legado
incerto levam a uma mudança de paradigma na percepção das Olimpíadas e seu significado
como megaevento. A espetacularização através de projetos arquitetônicos icônicos também
é questionada e parece ser o momento de rever a importância do starsystem para os projetos.
Algumas cidades em países europeus e nos Estados Unidos recusam a candidatura e o
COI estabelece novos princípios sustentáveis para guiar os Jogos. Enquanto isso, cresce
a realização de megaeventos em países emergentes. As Olimpíadas de Londres, em 2012,
marcam um novo modelo de realização dos Jogos, pautadas em princípios sustentáveis
da Olympic Games Study Commission de 2003, implementada pelo COI, que são levados
adiante pela Agenda 2020, lançada em 2014 pela instituição. Toda a conjuntura implica em
um momento de revisão do significado desse megaevento.
1.1.1. Jogos Olímpicos em Ascensão
O primeiro grande fator para as Olimpíadas tornarem-se um megaevento mundial foi
o seu próprio crescimento estrutural, em termos de números de atletas, países competidores e
espectadores, o que acabou gerando uma série de consequências e levando os Jogos a adquirirem
dimensões e necessidades cada vez maiores. Tal crescimento só foi possível devido à capacidade
dos Jogos Olímpicos de se adaptar às necessidades das sociedades, das estruturas políticas
mundiais e das expectativas em relação ao esporte em constante transformação (CASHMAN,
1999), bem como sua flexibilidade em incorporar novas agendas, ideais e prioridades (GOLD;
GOLD, 2011, p.7). Aos poucos, em especial a partir dos anos 1980 com aumento das taxas por
direitos de transmissão televisionada (gerando maiores receitas) (CASHMAN, 1999, p.10),
a percepção da geração de lucros com o evento aumentou e o que era primariamente uma
competição esportiva tornou-se também uma competição política e econômica.
Para compreender essa evolução estrutural dos Jogos, traça-se um breve histórico dos
47

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

mesmos desde sua retomada na Era Moderna, em 1896, passando por questões de gênero,
nacionalidades, amadorismo x profissionalismo, financiamento, investimentos, política e
patrocínios. Questões ligadas à arquitetura dos Jogos e seu planejamento urbano serão tratadas
no próximo item, relacionadas ao fator/momento 2.
Apesar de diversas competições esportivas com o nome de “Olimpíadas” terem
acontecido ao longo dos séculos XVII e XIX, o renascimento dos Jogos como são conhecidos
atualmente é atribuído ao Barão Pierre de Coubertin, educador e historiador francês, que a partir
de 1892 propôs reviver as competições esportivas originalmente ocorridas na Grécia antiga
entre os anos 776 a.C. até o século 500 d.C. (GOLD; GOLD, 2011, p. 21-24; CASHMAN,
1999, p.9). Em 1894, Coubertin convocou um congresso na Universidade de Sorbonne, em
Paris, no intuito de discutir o renascimento dos Jogos Olímpicos. Com representantes de cerca
de 15 países (RAMME, s.d.), foram aprovados na ocasião os princípios básicos do evento
esportivo que culminariam na Carta Olímpica, e foi fundado o Comitê Olímpico Internacional
(COI). Surgia nesse momento o Movimento Olímpico. Para reforçar a tradição histórica e
simbolismo do evento, o local escolhido para a primeira edição foi Atenas. Apesar da forte
relação com os primeiros jogos, as Olimpíadas modernas caracterizavam-se por novos ideais,
como “jogo justo” e amadorismo, desconhecidos nas primeiras edições, além de outros como
internacionalismo e a trégua olímpica (CASHMAN, 1999, p.10).
Os dois últimos ideais mencionados relacionam-se com o cenário social existente no final
do século XIX. O estudioso americano John Hoberman insere o Movimento Olímpico de 1894
dentro de uma série de movimentos internacionalistas encorajados pelo crescimento da mídia
de massa nas últimas décadas do século XIX, como a Cruz Vermelha em 1863, a Internacional
Comunista nos anos 1860, o Movimento Esperanto em 1887 e o Movimento Escoteiro em
1908. Apesar da clara distinção de ideais desses movimentos, todos apelavam aos “sentimentos
profundos de europeus arraigados em ansiedades sobre a Guerra e a paz” (HOBERMAN,
1995 apud CASHMAN, 1999, p.10) e ofereciam uma forma de “internacionalismo redentor e
inspirativo” (HOBERMAN, 1995, p.1).
As primeiras Olimpíadas não eram muito bem organizadas e estavam quase sempre
atreladas às Exposições Internacionais, cujos organizadores viam os Jogos como um adicional
às feiras, utilizando-os como uma “atração secundária” para seus programas (GOLD; GOLD,
2011, p.8). A escolha de Paris para sediar a segunda edição das Olimpíadas modernas em 1900
refletiu o desejo de Coubertin de capitalizar a Exposição Internacional que ocorreria naquele
ano, além de atrair espectadores para os novos Jogos (GOLD; GOLD, 2011, p.24). A edição de
1904, em St. Louis, nos EUA, também ocorreu paralelamente à “Feira Mundial de St. Louis”.
As Olimpíadas de Londres, em 1908, por sua vez, ocorreram ao mesmo tempo que a feira
internacional “Franco-British Exhibition”.
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Richard Cashman (1999, p.10) aponta os avanços midiáticos (transmissão televisionada,
por exemplo) como uma das principais razões para o crescimento dos Jogos Olímpicos, em
especial entre as décadas de 1980 e 1990. Segundo o autor, a passagem das Olimpíadas de
um evento eurocêntrico para um evento mundial ocorreu, também, pela capacidade de outros
continentes se apropriarem do evento, inclusive com a “criação” de atletas ídolos nacionais,
por exemplo. Além disso, afirma que a inserção de outras modalidades esportivas além das
populares na Europa ajudou outros países a apresentarem melhor rendimento nos Jogos e a
se interessarem mais pelo evento: é o caso do badminton, em 1988, do tênis de mesa, em
1992, e do taekwondo, em 2000, que aumentaram o desempenho dos atletas asiáticos nos Jogos
(CASHMAN, 1999, p.14).
Outro aspecto interessante na evolução dos Jogos é o aumento no número de participantes,
em especial a questão da participação feminina. A primeira edição moderna das Olimpíadas, em
1896, em Atenas, proibiu a participação de atletas do sexo feminino. Ao todo, compareceram
295 atletas (homens) de 14 nações, em 43 eventos (ZIMBALIST, 2015). Paris, sede em 1900,
teve pela primeira vez na história a participação de delegações com atletas do sexo feminino,
apesar do número quase inexpressivo: 1066 homens e apenas 11 mulheres (ZIMBALIST, 2015,
p.9). St Louis, nos EUA, sede em 1904, teve a participação de 650 atletas nos Jogos, sendo
que 580 deles eram americanos. Já em 1920, após o hiato no ano de 1916 devido à Guerra, nas
Olimpíadas da Antuérpia, 2591 atletas participaram, sendo 64 mulheres (ZIMBALIST, 2015,
p.10). De acordo com Cashman (1999, p.14), a falta de reconhecimento das atletas femininas
pelo Movimento Olímpico levou-as a organizarem suas próprias competições de atletismo em
1922 e 1926, chamadas de “Olimpíadas das Mulheres”. O autor relata que o COI eventualmente
reconheceu a ameaça posta por tais eventos, especialmente pelo uso do termo “Olimpíadas”,
e concordou com a introdução de cinco competições de atletismo para mulheres nos Jogos de
1928, em Amsterdam. O processo para atingir a igualdade de gêneros nos Jogos foi longo e
difícil e, nos anos 1990, aproximadamente quarenta por cento dos eventos nos Jogos eram para
mulheres (CASHMAN, 1999, p.14).
Outra questão, e uma das principais, envolvendo a evolução dos Jogos para um
megaevento é a “ideologia do amadorismo”2 (CASHMAN, 1999, p.15, ZIMBALIST, 2015, p.1820), condição indispensável no início do movimento Olímpico e defendida pelos presidentes do
COI, que passa por mudanças à medida que se torna impedimento para receitas com patrocínios
e investidores. Nas Olimpíadas de Estocolmo, em 1912, o nativo americano Jim Thorpe teve
suas medalhas retiradas pelo COI após declarar ter jogado profissionalmente quando era
estudante. Apesar do amadorismo ainda ser exigência naquela época, a ação do COI gerou
suspeitas de racismo por algumas pessoas (ZIMBALIST, 2015, p.9). Tal exigência começa a ser
revisada a partir dos anos 1980, quando patrocinadores e profissionais passam a ser aceitos nos
2
Termo traduzido de “ideology of amateurism”, utilizado por Cashman (1999, p.15) para explicar a ideia
defendida pelo COI nas primeiras Olimpíadas de que os atletas deveriam ser amadores, ao invés de profissionais.
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Jogos (CASHMAN, 1999, p.16), durante a presidência do COI por Juan Antonio Saramanch
(1980-2001), que procurava concretizar o completo potencial comercial dos Jogos, segundo
Zimbalist (2015, p.20). Apenas nas competições de Barcelona, em 1992, foram cortadas todas
as restrições e os atletas puderam ser todos profissionais, ano no qual o Dream Team dos EUA
(basquete), com Michael Jordan, participou dos Jogos, demonstrando total alinhamento dos
Jogos aos interesses de patrocinadores e emissoras de rádio e televisão, que pagavam os direitos
de transmissão (ZIMBALIST, 2015, p.20). Segundo Cashman (1999, p.16), no final dos anos
1970, hospedar os Jogos havia se tornado tão caro que era praticamente inviável não contar
com o envolvimento de patrocinadores e atender a interesses das empresas de transmissão
televisionada, o que leva a discussão a outro importante ponto para a transformação dos Jogos
em um megaevento: a problemática da venda dos direitos de transmissão.
Os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, destacam-se por serem a primeira olimpíada
televisionada, ainda que apenas dentro da cidade e arredores (IOC, 2017, p.25). Assim como
Mussolini desejara exaltar o fascismo com a Copa do Mundo de 1934, os Jogos foram usados
como uma grande propaganda política por Hitler, que queria exibir o país nazista através de
um evento de escala monumental. A edição sofreu boicotes de diversos países e foi marcada
por grande racismo: a vitória do atleta americano negro Jesse Owens nos cem metros gerou
um grande frisson no país e dois atletas judeus americanos foram afastados da competição por
Avery Brundage, do Comitê Olímpico Americano (ZIMBALIST, 2015, p.12). As Olimpíadas
de Londres, em 1948, e de Melbourne, em 1956, também tiveram seus jogos televisionados,
porém somente nos respectivos países.
Roma, sede em 1960, foi a primeira a transmitir os jogos ao vivo pela televisão em
dezoito países da Europa Ocidental, além dos Estados Unidos, Canadá e Japão (ZIMBALIST,
2015, p.12; IOC, 2017, p.26). A Columbia Broadcasting System, dos Estados Unidos, pagou na
época cerca de U$660 mil pelos direitos de transmissão nos canais americanos “prime-time”.
O Comitê Olímpico da Itália pegou 95% dessa quantia para si, enquanto o COI pegou apenas
5% (ZIMBALIST, 2015, p.12). A distribuição da renda obtida por direitos de transmissão de
imagens viraria uma grande disputa na década de 1990, reiterando o contexto de mercado em
que as Olimpíadas estavam – cada vez mais - envolvidas. A conquista no ramo de comunicações
alcançada por Roma foi superada em Tóquio, sede dos Jogos em 1964: o evento foi transmitido
por satélite para 40 países ao redor do globo, pela primeira vez (ZIMBALIST, 2015, p.12;
IOC, 2017, p.20). Nas Olimpíadas do México, em 1968, as primeiras realizadas em um país
em desenvolvimento, os custos de direitos de transmissão elevaram-se para US$4,5 milhões,
levando o COI a interessar-se por reter porcentagens maiores dessa renda (ZIMBALIST, 2015,
p.13).
A transmissão televisionada dos Jogos também ajudou a evolução do evento em outro
aspecto: devido às imagens espetaculares proporcionadas durante os Jogos Olímpicos de
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Inverno, essa edição das Olimpíadas aumentou sua visibilidade, especialmente a partir dos
anos 1980 (CASHMAN, 1999, p.15). Tais Jogos, que haviam começado em Chamonix, em
1924, como um evento modesto, atraindo atletas de apenas nove países (CASHMAN, 1999,
p.15), passaram a ser olhados por outros ângulos quando mostraram sua capacidade de atrair
espectadores e patrocinadores. O ano de 1994 é um divisor de águas na história das Olimpíadas
de Inverno, já que pela primeira vez tal evento é desatrelado dos Jogos Olímpicos de Verão. A
partir desse momento, os eventos ocorreriam intercalados a cada dois anos, maximizando as
rendas com patrocínio, uma vez que as empresas poderiam dividir seus investimentos em duas
edições (ZIMBALIST, 2015, p.20). Assim, começavam as primeiras Olimpíadas de Inverno
em um ano diferente das de verão: as Olimpíadas de Lillehammer, na Noruega, em 1994. Um
marco, portanto, de um novo paradigma olímpico: o da cidade-sede e do evento como um todo
inseridos numa grande estratégia de mercado e negócios. A evolução desse evento tomaria
proporções espetaculares na sua edição de 2014, em Sochi, na Rússia, a edição mais cara das
Olimpíadas jamais realizadas, superando inclusive Pequim, sede dos Jogos de Verão em 2008,
que já havia sido alvo de diversas críticas pelos altos custos envolvendo a preparação do evento
(YAFFA, 2014).

Munique 1972 (verão)
Montreal 1976 (verão)
Seoul 1988 (verão)
Barcelona 1992 (verão)
Atlanta 1996 (verão)
Sydney 2000 (verão)
Athenas 2004 (verão)
Pequim 2008 (verão)
Londres 2012 (verão)
Sochi 2014 (inverno)

Países
participantes
(total)
122
88
159
172
197
199
201
204
204
88

Rio de Janeiro 2016 (verão)

204

Cidade-Sede, ano, edição

Gastos
(milhões US$)
611
1500
4000
9400
1700
3800
15000
40000
14800
51000
previstos pelo
Dossiê de
Candidatura:
não COJO
13474,112;
COJO 326,499

Tabela 1 - Gastos em algumas Olimpíadas de Verão a partir dos anos 1970. Observa-se o salto nos gastos de
Munique 1972 para Montreal 1976, bem como dessa para Seoul 1988. Pequim eleva os custos ao nível de
seu espetáculo, superada apenas por Sochi 2014 (Olimpíadas de Inverno). No entanto, seus legados são ainda
questionáveis. Tabela da autora, com base em dados do COI, notícias (BBC, Folha de São Paulo, IOC News) e
artigos (STIMILLI et al., 2016; CHEN, 2012; ZARNOWSKI, 1992)
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Aspectos políticos e econômicos sempre estiveram presentes na história das Olimpíadas,
não somente no ano de 1936, mas em outras edições também, com boicotes, protestos,
endividamentos, etc. A crescente popularidade e visibilidade dos Jogos mundialmente tornaramnos cenários propícios para manifestos, por vezes até mesmo contra o próprio evento. Em 1968,
os Jogos foram realizados na Cidade do México, a primeira vez a acontecerem em um país
em desenvolvimento. Andrew Zimbalist (2015, p.14) aponta para os protestos de estudantes
mexicanos contra políticas domésticas do Partido Revolucionário Institucional acontecendo no
período, aproveitando a atenção dada ao país pela mídia graças aos Jogos. O autor compara essa
situação àquela vista no Brasil antes da Copa de 2014, nas manifestações civis em 2013. Além
disso, os Jogos de 1968 foram marcados pelo conflito envolvendo a participação dos atletas
da Rodésia (região da África do Sul então regida pelo Apartheid), que foi negada pelo México
após condenação do Conselho de Segurança da ONU, contrariando instruções do presidente
do COI Avery Brundage (anterior presidente do Comitê Olímpico Americano) (ZIMBALIST,
2015, p.15).
As Olimpíadas de 1972, apesar de concebidas no intuito de apagar as memórias
relacionadas à Alemanha nazista das Olimpíadas de 1936 e de conseguirem deixar um legado
positivo para a cidade, como será visto no próximo item deste texto, foram marcadas por um
triste acontecimento, até hoje lembrado quando traçada a historiografia olímpica: o assassinato
de onze israelenses na Vila Olímpica. Um grupo de terroristas palestinos manteve os atletas
israelenses como reféns em seus dormitórios e ordenou a soltura de 234 palestinos detidos em
prisões em Israel. Após as negociações, além dos onze israelenses assassinados, cinco terroristas
e um policial alemão foram mortos.
Na candidatura das cidades-sede de 1976, Zimbalist aponta um fato curioso: Denver
(EUA) havia conquistado o direito de sediar tais Olimpíadas em 1970, mas um referendo
público teve 60% dos votos contra o uso de recursos públicos para financiar os Jogos, levando
à retirada da candidatura da cidade. O megaevento aconteceu então em Montreal, que por fim
contraiu uma dívida de mais de 1.6 bilhões de dólares canadenses, a qual não conseguiu saldar
por 30 anos. A candidatura de Montreal havia estimado 120 milhões de dólares canadenses
(ZIMBALIST, 2015, p.16). Em plena Guerra Fria, as Olimpíadas do ano 1980, em Moscou,
enfrentaram conflitos políticos entre a União Soviética e Estados Unidos. Os EUA boicotaram
os Jogos, assim como a Alemanha Ocidental, o Japão e a China. A Inglaterra também se recusou
a participar a princípio, porém o Comitê Olímpico Nacional britânico votou contra o boicote. O
restante da Europa participou. Em 1980, a presidência do COI foi assumida por Juan Antonio
Saramanch, que começou um período de bastante opulência e luxo pelos membros do comitê3.
Os números relacionados à renda por direitos de transmissão cresceram expressivamente
durante as Olimpíadas de Moscou, se comparados às últimas realizadas em Montreal: de

3
52

Conforme menciona Zimbalist (2015, p. 21), ele insistia em ser chamado de “Sua Excelência”.

88

159

Montreal 1976
(verão)

Seoul 1988
(verão)

4000

1500

611

Principais investimentos

Legado Urbanístico

Observações

reconhecimento
internacional
alinhado à
modernização do
país

renovação urbana

Novos programas para melhores condições de
higiene e saúde, controle de despejos,
qualidade do ar e da água, incluindo projeto Infraestrutura urbana; equipamentos esportivos e
culturais. Parque Olímpico (1,4 milhões m²)
Críticas em relação à imagem difundida do megaevento em
especial para despoluição do rio Han.
permaneceu aberto ao público desde 1986, com
oposição à realidade urbana: realocação de diversas barracas de
Melhorias de infraestrutura urbana (novas
arenas utilizadas pela população (valor mensal de
comércio de rua para longe da visão do público durante os
linhas de metrô, ônibus e ampliações no
contribuição) após os Jogos. Museu aberto em 1990
Jogos; muros construídos para esconder casas mais pobres da
aeroporto). Investimentos no campo cultural:
tem acesso gratuito e conta história das Olimpíadas
população durante a passagem da Tocha Olímpica e das
construção do Centro de Artes de Seoul, do
de 1988. Arenas são alugadas para eventos, para
maratonas
Instituto Nacional de Música Clássica, do
integrar receita para manutenção do parque e
Museu Nacional de Arte Contemporânea e do
arenas.
Museu Chongiu, além da restauração de
monumentos históricos

Sistema de metrô expandido em 20km, novo
aeroporto, estradas, hoteis, além da
infraestrutura olímpica: estádio principal,
velódromo, piscina olímpica e Vila Olímpica,
Parque Olímpico

Montreal Forum (arena poliesportiva durante
os Jogos) transformado em shopping center
(até 1996 foi a casa da equipe de hóquei
Grande preocupação foi dada à segurança em virtude dos Jogos
Montreal Canadians); no Parque Olímpico,
de 1972. Os gastos excederam em 1 bilhão de dólares a receita.
Estádio passou a receber eventos, Centro de
A cidade continuou pagando a conta até 2006. Uma série de
Esportes (aquáticos) tornou-se público e
transformações em equipamentos esportivos na década de 1990
continua recebendo competições e torneios,
visou garantir novos usos além dos esportivos aos espaços.
Velódromo foi transformado em zoológico em
1992. Vila Olímpica atualmente abriga
escritórios e apartamentos.

Grande legado urbano; parque olímpico
imagem da
(formato cluster) amplamente utilizado e em
Reurbanização da antiga área militar de
democracia na
plenas condições, mais de 40 anos após a
Oberwiesenfeld, que se encontrava
Alemanha;
realização dos jogos. Decisão de criar um
Após essas Olimpíadas, devido ao ataque terrorista de palestinos
abandonada. Facilidades esportivas,
contraponto aos
parque verde ajudou na coesão dos espaços,
contra israelitas, a segurança virou um fator decisivo nas
alojamentos estudantis, centros de
Jogos de Berlim em
unindo natureza e cidade. Boa integração com
despesas calculadas por cidades-sede.
atendimento médico, equipamentos culturais,
1936 (durante
transporte público (ônibus e metrô). Estação de
infraestrutura de transportes (inclusive metrô).
nazismo)
S-Bahn desativada, sem comprometer acessos.
Vila dos atletas e vila de mídia habitadas.

Ênfase

CHEN, 2012; ZARNOWSKI, 1992)

transformações urbanas e infraestrutura na cidade e o legado urbanístico dos Jogos. Observa-se o salto nos gastos de Munique 1972 para Montreal 1976, bem
como dessa para Seoul 1988. Pequim eleva os custos ao nível de seu espetáculo, superada apenas por Sochi 2014 (Olimpíadas de Inverno). No entanto, seus
legados são ainda questionáveis. Tabela da autora, com base em dados do COI, notícias (BBC, Folha de São Paulo, IOC News) e artigos (STIMILLI et al., 2016;

Tabela 2 - (continua) Gastos em algumas Olimpíadas de Verão a partir dos anos 1970, com observações sobre os principais investimentos relacionados às
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Países
Gastos (milhões
participantes
US$)
(total)

Munique 1972
(verão)

Cidade-Sede,
ano, edição

53

172

197

199

Atlanta 1996
(verão)

Sydney 2000
(verão)

Principais investimentos

Legado Urbanístico

Observações

Operação concentrada em uma área de 760ha,
Homebush Bay, antiga área contaminada e
Parque Olímpico (formato cluster) aberto para
Pela primeira vez tem-se uma preocupação com
com usos nocivos à terra. O local já tinha sido
eventos e lazer; primariamente um parque
sustentabilidade no projeto olímpico, e a participação de grupos
idealizado anteriormente como um centro para urbano (superfícies impermeáveis). Passou por
ecológicos no acompanhamento das Olimpíadas, como o
revisões em seus masterplans, para adensar
sustentabilidade / esportes, exibições e usos corporativos para
Greenpeace. A baía de Homebush, conhecida como maior
áreas vazias entre as arenas (Visão 2025,
reconhecimento complementar áreas adjacentes. A candidatura
esgoto da Austrália, foi transformada em parque natural. O
às Olimpíadas, em 1991, reforçou e acelerou a
Masterplan 2030). Vila Olímpica (casas
internacional
Sydney Organizing Commitee estabeleceu uma série de
renovação da área. Investimentos em projetos
unifamiliares) transformada em bairro
diretrizes "verdes" para o projeto, layout e construção dos
"sustentáveis" - a Vila Olímpica possuía energia residencial tipicamente suburbano, com baixa
equipamentos para os Jogos.
solar, reaproveitamento de água e sistema de
densidade.
aquecimento e esfriamento passivo.

reconhecimento
internacional;
revitalização do
centro

Localização central do Parque Olímpico favoreceu seu legado; vila
olímpica planejada para transformar-se em dormitórios estudantis
para a universidade local após os Jogos. Parceria com a iniciativa
Parque olímpico (formato cluster) desenvolvido
Expansão do aeroporto, sistema ferroviário MARTA,
privada para diminuição de custos públicos; estratégia de atração de
num ponto central da cidade; reformulação de ruas;
rede rodoviária, renovação de pontes, redes de
investimentos e empresas americanas para o CBD, renovado. Em
parque continua sendo utilizado como espaço
telecomunicações e sistemas de saneamento
termos da evolução do evento, admitem-se profissionais em eventos
público de lazer e entretenimento
de ciclismo e três em times de futebol. Primeira vez que todos os 197
Comitês Olímpicos Nacionais reconhecidos estiveram presentes em
uma Olimpíada.

Orla marítma completamente renovada, com
abertura de novos empreendimentos, marinas.
Remodelação urbana, instalações olímpicas,
Parque Olímpico Montjuïc (um dos clusters) Boa parte das transformações urbanas ocorreram anos antes da
aberto para visitação, com arenas ainda em candidatura; a cidade vinha sendo replanejada já há mais de 10
renovação urbana; renovação de vários equipamentos culturais e
paisagísticos da cidade, como o Museu
anos antes das Olimpíadas. Até hoje vista como um modelo
funcionamento, para eventos e competições.
imagem de
Nacional de Arte da Catalúnia, remodelação de Amplas áreas verdes no parque, além das áreas
bem sucedido de cidade olímpica, e símbolo do modelo de
Barcelona
várias praças; infraestrutura viária e midiática
cidade-sede como catalisadora de renovações urbanas.
de congregação, pavimentadas, próximas às
arenas. Vila Olímpica tornou-se bairro
residencial de alto padrão.
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na cidade e o legado urbanístico dos Jogos

Tabela 2 - (continua) Gastos em Olimpíadas de Verão, com observações sobre os principais investimentos relacionados às transformações urbanas e infraestrutura

3800

1700

9400

Países
Gastos (milhões
participantes
US$)
(total)

Barcelona 1992
(verão)

Cidade-Sede,
ano, edição

54

201

204

204

Pequim 2008
(verão)

Londres 2012
(verão)

Legado Urbanístico

25% do total destinado a instalações olímpicas;
boa parte para infraestrutura. Construção de
novo terminal aeroportuário que aumentou a
capacidade de 20–25 milhões de passageiros
em 2002 para 65–75 milhões em 2008, além de
novas linhas de metrô e um trem de alta
velocidade para Tianjin (IOC News, 8/08/2016).

Primeira cidade a sediar as Olimpíadas após o 11/09/2001,
exigindo altos custos com segurança. Mais de 90% dos gastos
para os Jogos foram feitos por investimentos pelo Estado, que
conseguiu recuperar apenas 25% do que esperava, através de
venda de ingressos ou privatização de instalações olímpicas. A
dívida pública, reduzida em 2003, voltou a aumentar em 2004,
crescendo a cada ano. Especialistas afirmam ter sido um dos
impulsos para a crise atual. O Parque Olímpico encontra-se
atualmente em estado de abandono.

Observações

Parque Olímpico (formato cluster)
transformado em espaço de lazer na cidade,
porém com amplas áreas vazias que geram
ambientes pouco atraentes. Cubo Aquático
A mais cara realizada, até ser superada pelas Olimpíadas de
transformado em parque aquático público e o Inverno de Sochi (2014). Muitos dos equipamentos construídos
Estádio Ninho de Pássaro, de Herzog & De
encontram-se, já 2 anos após o evento, em mal estado de
manutenção.
Meuron, amplamente criticado como "elefantebranco" utilizado para alguns eventos. Algumas
instalações serão novamente utilizadas nos
Jogos Olímpicos de Inverno em 2022.

Infraestrutura de transportes: mais de 210km
de rodovias e estradas, 2 linhas novas de
Legado urbanístico do parque olímpico
metrô, 25km para uma linha férrea moderna;
(formato cluster) criticado pela subsequente
outras obras planejadas anteriormente, mas
inutilização ou subutilização das arenas e
aceleradas com os Jogos, como o novo
equipamentos esportivos, aliados ao alto custo
aeroporto internacional, uma via expressa,
da manutenção.
linhas de bonde e trem na capital e arredores

Principais investimentos

Reurbanização da área de East London,
O parque olímpico (formato cluster) foi
tradicionalmente carente de recursos.
reaberto em 2013 como Parque "Queen
Antigamente usada para fins industriais,
Gastos finais foram cerca de 5% mais baixos que o estimado
Elizabeth Olympic Park", passando por
demandou descontaminação de solo e canais
inicialmente (9,3 bilhões libras iniciais e 8,92 bilhões libras
remodelação de estruturas olímpicas para o
jogos mais
aquáticos; além disso foi resolvido o problema
finais). Algumas partes da cidade ficaram vazias durante os
formato de legado. Amplas áreas assinaladas
compactos;
da poluição eletromagnética gerada por linhas
jogos, munícipes saíram da cidade temendo grandes multidões e
para desenvolvimento urbano, incluindo
sustentabilidade e
de transmissão de energia elétrica de alta
congestionamentos, houve um decréscimo no número de
consolidação de bairros de uso misto, como a
regeneração
potência antes localizadas na área. Construção
turistas regulares, que escolheram outros destinos, havendo
própria Vila Olímpica, além de futuros planos,
de arenas temporárias e permanentes,
naquele período grande maioria focada no evento.
como Olympicopolis, costuram áreas verdes
deixando espaço livre para outros usos no
(paisagem natural recriada).
modo legado, especialmente habitacionais.

poderio do país/
sustentabilidade

reconhecimento
internacional;
tradição olímpica
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Tabela 2 - (continua) Gastos em Olimpíadas de Verão, com observações sobre os principais investimentos relacionados às transformações urbanas e infraestrutura
na cidade e o legado urbanístico dos Jogos.

14800

40000

15000

Países
Gastos (milhões
participantes
US$)
(total)

Athenas 2004
(verão)

Cidade-Sede,
ano, edição

55

88

204

Rio de Janeiro
2016 (verão)

Principais investimentos

Legado Urbanístico

Observações

Infraestrutura de transportes (linha férrea e
Planos de transformação do Black Sea em um
A mais cara realizada na história. A anterior, em Vancouver,
estação até Krasnaya Polyana, a montanha que
um resort de nível internacional. No entanto, 2010, gastou 8.7 bilhões de dólares. Comparada com Pequim, há
abriga os eventos esportivos; rodovias; novos
após os Jogos, as grandes arenas tornaram-se
um gasto de quase cinco vezes mais por evento; enquanto
poderio do país;
terminais portuário e aeroportuário); criação
pouco ou não utilizadas. A Vila Olímpica foi
Pequim sediava 302 eventos esportivos, Sochi sedia apenas 98.
modernização e
de dois clusters (um na motanha, outro na
transformada em diversos projetos
Desmatamento significativo no Parque Nacional de Sochi para
consolidação da
costa), interligando os dois extremos da cidade
residenciais, incluindo habitação social (IOC
construir o complexo de ski Roza Khutor e remoções de
região como resort
pela nova rede de transporte. Todas as arenas
News, 2016); como um conjunto de edifícios
residentes de Imeretinskaya Bay para a construção do Parque
de verão e inverno
e instalações olímpicas construídas para o
semelhantes à beira do mar, questiona-se a
Olímpico na costa, acentuando a degradação da Riviera
evento, assim como um Parque Olímpico na
real diversidade do local.
Caucasiana (Stimilli et. al., 2016).
área urbana de Sochi.

Ênfase

infraestrutura na cidade e o legado urbanístico dos Jogos. Aqui mostra-se ainda os gastos com as Olimpíadas de Inverno de Sochi, Rússia, em 2014, as mais
caras da história. O Rio de Janeiro, apresentado brevemente nesta tabela, será analisado mais a fundo no capítulo 2 desta tese.

Tabela 2 - (conclusão) Gastos em Olimpíadas de Verão, com observações sobre os principais investimentos relacionados às transformações urbanas e

Criação de corredores de ônibus (BRT) ligando
áreas ao norte e oeste da cidade, nova linha de
investimentos pelo Comitê Organizador dos metrô conectando a zona sul à Barra da Tijuca.
Os gastos são mostrados na Matriz de Responsabilidades pela
Jogos Olímpicos e por outros órgãos; para o
Parque Olímpico (cluster) seria convertido em
Autoridade Pública Olímpica (APO), bem como no Portal da
primeiro cabe instalações esportivas,
previstos pelo
bairro após os Jogos, mas crise econômica
1os Jogos da
Transparência. Desde a oficialização do RJ como cidade-sede,
investimentos para cerimônia de abertura,
Dossiê de
freou novos empreendimentos e planos no
América Latina;
houve notícias veiculadas pela mídia mostrando andamento
encerramento, premiação, transporte,
Candidatura: não
local. Parque pavimentado aberto à população
promoção do Brasil
deficitário de obras, problemas sociais, manifestos populares
segurança, médicos, etc, para os Jogos
COJO
como espaço de lazer, com arenas funcionando
no cenário global;
contra altos gastos, etc. Após a realização dos Jogos, denúncias
especificamente; para os segundos, cabe
para eventos e administradas pela Autoridade
13474,112; COJO
sustentabilidade
envolvendo a participação das principais empreiteiras nacionais
investimentos em aeroportos, portos, estradas de Governança do Legado Olímpico (Ministério
326,499
em esquemas de corrupção abalaram ainda mais a credibilidade
e ferrovias, instalações esportivas, saúde e
do Esporte, criada em 2017). Parque de
do evento.
segurança e legado urbano.
Deodoro seria aberto para a população, mas
enfrenta problemas em termos de manutenção
e gestão.

51000

Países
Gastos (milhões
participantes
US$)
(total)

Sochi 2014
(inverno)

Cidade-Sede,
ano, edição

56

Olimpíadas e Urbanismo: Como as Olimpíadas tornaram-se um "Megaevento"?

US$34,9 milhões passou-se para US$88 milhões (ZIMBALIST, 2015, p.19).
De 1968 a 1980, as Olimpíadas foram, de certo modo, eventos bastante problemáticos e
polêmicos, marcados por violência, protestos, boicotes e endividamentos, causando uma queda
na popularidade do megaevento. Por esse motivo, provavelmente, para as Olimpíadas de 1984
havia somente uma cidade candidata, Los Angeles, que já havia sediado os Jogos em 1932. As
novas Olimpíadas da cidade californiana são lembradas por seu caráter publicitário e também
pelos “baixos custos” de realização. Sua candidatura foi bancada por meios privados e não pela
cidade, já que o município não tinha interesse. Segundo Zimbalist, quatro fatores tornaram as
Olimpíadas de 1984 um sucesso: primeiro, a superação dos direitos de transmissão em mais de
US$200 milhões aos de Moscou (1980); segundo, a forte estratégia de marketing promovida
pelo Comitê Organizador de Los Angeles, levantando mais de US$130 milhões de patrocínio
corporativo; terceiro, a pré-existência de boa parte da infraestrutura de transportes, comunicação
e de esportes; por último, o financiamento privado das novas construções necessárias. O
resultado deste megaevento foi um lucro de US$215 milhões, elevando a reputação do COI e
dos Jogos novamente (ZIMBALIST, 2015, p.17).
O ano de 1992 define a história das Olimpíadas como um modelo de evento a ser seguido,
devido a seu imenso sucesso. Barcelona, a cidade-sede, conforme será visto adiante, conseguiu
unir seu planejamento estratégico à elaboração dos planos para as Olimpíadas, resultando em
uma completa reformulação da cidade e de seus espaços, com consequências positivas a longo
prazo, e não somente voltadas ao evento. Segundo Zimbalist (2015, p.20,24), após o sucesso

Gráfico 1 - Gráfico mostrando o aumento e queda do número de cidades inscritas na candidatura entre os anos de
1978 e 2013, para as Olimpíadas de 1984 a 2020 feito pela autora a partir de dados elencados por Zimbalist (2015,
pp. 20, 24).
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de Barcelona, os números de candidaturas voltaram a crescer e diversas cidades começaram a
mostrar o desejo de se tornar uma cidade olímpica. Esses números voltariam a cair depois de
1997, ano em que Atenas foi escolhida dentre doze cidades inscritas, como mostra o Gráfico 1,
elaborado a partir dos dados descritos pelo autor.
O ótimo momento na década de 1990 vivido pelo COI foi também o ponto em que
denúncias de abusos e propinas envolvendo o processo de candidatura estouraram com maior
intensidade. Apesar de casos isolados no passado, a maior concorrência para sediar as Olimpíadas
parecia levar cidades e seus representantes a não medirem esforços para que isso acontecesse4.
Um caso polêmico é a escolha da sede dos Jogos de Inverno de 1998, como relata Zimbalist
(2015, p.22): um lobista do Comitê Organizador de Nagano, filho de um importante membro
do COI, estava sendo pago um salário de US$363 mil, além de um bônus, caso a cidade fosse
escolhida. Além disso, um consórcio de empresários japoneses prometeu US$20 milhões para
a construção de um museu olímpico em Lausanne, na Suíça, se a cidade ganhasse o título
(ZIMBALIST, 2015, p.22). A rival Salt Lake City (EUA), que também havia dado “presentes” a
membros do COI e tivera vazamento de informações comprometedoras a esse respeito, perdeu
a disputa (ZIMBALIST, 2015, p.22).
Somadas às propinas, estavam as brigas pelos direitos de transmissão (já ressaltados
anteriormente) – os ganhos obtidos pelo COI com a venda de tais direitos não eram divididos
igualmente entre os comitês olímpicos nacionais e o maior interessado nisso eram os EUA, que
pagava cerca de 83% de todos os direitos de transmissão Olímpicos (ZIMBALIST, 2015, p.22).
Foi também nos anos 1980 e 1990 que os Jogos Paralímpicos ganharam estatura como
parte oficial do festival Olímpico (CASHMAN, 1999, p.8), acontecendo sempre nas mesmas
cidades-sede dos Jogos Olímpicos e utilizando as mesmas instalações esportivas, graças a um
acordo entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional, criado
em 22 de setembro de 19895. O Comitê Paralímpico Internacional surgiu de outro Comitê,
estabelecido em 1982, o “International Co-ordinating Committee of World Sports Organizations
for the Disabled” (ICC), por sua vez criado a partir de quatro federações internacionais voltadas
ao esporte para atletas com deficiência. Os Jogos Paralímpicos já ocorriam desde 1948 (apesar
de ainda possuírem outro nome), quando foram lançados concomitantemente às Olimpíadas de
Londres daquele ano os Jogos de Stoke Mandeville, uma competição de tiro de arco envolvendo
4
Zimbalist menciona, por exemplo, desde concessões de bolsas de estudos e tratamentos médicos
a familiares de membros do COI, até serviços de acompanhantes, compras, viagens e acomodações de luxo
(ZIMBALIST, 2015, p. 21). Essex e Chalkley (2003) também apontam suborno e corrupção como consequências
da intensa competição por sediar os Jogos Olímpicos.
5
Até 1988, os Jogos Paralímpicos aconteciam no mesmo ano das Olimpíadas, porém nem sempre na
mesma cidade ou país-sede. Com exceção de Roma 1960, Tóquio 1964 e Seoul 1988, os Jogos Paralímpicos
ocorreram separadamente dos Jogos Olímpicos: em 1968, ocorreram em Tel Aviv, enquanto o México sediava as
Olimpíadas; em 1972, 1976 e 1984, ocorreram nos mesmos países das Olimpíadas, porém em cidades diferentes:
Heidelberg, Toronto e Nova Iorque, respectivamente. Em 1980, as Olimpíadas ocorreram em Moscou, já as
Paralimpíadas em Arnhem, na Holanda.
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16 militares (homens e mulheres) britânicos feridos na II Guerra. Os jogos passaram a ocorrer
anualmente na vila de Stoke Mandeville na Inglaterra. Em 1952, com a participação de exmilitares holandeses, o evento adquiriu caráter internacional. O evento ganhou estrutura e
organização ao longo dos anos, incorporando, aos poucos, diferentes tipos de deficiências
(visual, cerebral, física). Foi, no entanto, somente em 1960 que tais Jogos foram nomeados
“Jogos Paralímpicos”, acontecendo em Roma, mesma cidade-sede dos Jogos Olímpicos de
Verão, e contando com 400 atletas de 23 países. A partir de então, os Jogos aconteceram a cada
quatro anos. Os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno ocorreram em 1976, na cidade de
Örnsköldsvik, na Suécia (INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE, s.d.).
Também nos Jogos Paralímpicos observa-se uma evolução constante no evento, em
termos de atletas e países participantes, número de competições, bem como a presença de
atletas do sexo feminino. Entre a primeira edição, em 1960, em Roma, e a quarta edição, em
1972, em Heidelberg, por exemplo, assiste-se a um aumento de quase 2,5 vezes no número de
atletas (984) e praticamente o dobro de países participantes (43). Nas edições mais recentes dos
Jogos Paralímpicos, esses números crescem vertiginosamente: nas Paralimpíadas de Londres,
em 2012, foram 4302 participantes (sendo 2779 homens e 1523 mulheres) provenientes de
164 países, em mais de 500 competições em 20 esportes diferentes. Os números cresceram
ainda mais nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro: foram 4317 atletas, sendo 1669 mulheres, de
158 países, disputando 528 competições em 22 esportes6. Consideradas até o momento uma
das de maior sucesso na história, devido ao alto número de ingressos vendidos, superaram
Pequim, em 2008, ficando atrás somente de Londres, em 20127. Na edição de 2016, os números
de espectadores durante as Paralimpíadas superaram aqueles das Olimpíadas: foram 167.675
visitantes durante um único dia no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, contra 157.000 durante
o dia mais procurado do evento durante as Olimpíadas.
Em 2007, foi aprovado pelo COI a criação dos Jogos Olímpicos da Juventude, após
iniciativa do Presidente Jacques Rogge (IOC, 2015). Também nesses Jogos as edições de verão
e de inverno são realizadas em intervalos de quatro anos, intercaladas a cada dois. Em 2010,
foi realizada a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, em Singapura. As
versões de 2012 e 2016 ocorreram em cidades que já haviam sediado os Jogos Olímpicos de
Inverno anteriormente: Innsbruck, na Áustria e Lillehammer, na Noruega, respectivamente.
Além da propagação e celebração do esporte entre a juventude e a promoção do Movimento
Olímpico (alguns dos propósitos dos Jogos ressaltados pelos organizadores (IOC, 2015)),
tais eventos atraem visitantes e investimentos por patrocinadores, aumentando ainda mais a
influência das Olimpíadas.

6
Dados obtidos através de contato por e-mail com o Comitê Paralímpico Internacional, em dezembro de
2016.
7
As Paralimpíadas do Rio venderam mais de 2 milhões de ingressos, superando os 1,7 milhões de Pequim,
em 2008. As Paralimpíadas de Londres venderam 2,8 milhões de ingressos em 2012. (STEINBERG, 2016).
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Figura 3 - O alojamento para os atletas nos Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer, em 2016. Os edifícios
foram construídos para atender a demanda de habitação estudantil no modo legado. (Foto da autora, fevereiro de
2016)

1.1.2. Olimpíadas como “Catalyst of Urban Change”
Como pôde ser observado, os Jogos Olímpicos passaram por uma constante e crescente
transformação desde seu renascimento em 1896. Conforme mencionado, demandas internas
estruturais do próprio evento levaram suas cidades-sede a buscarem, cada vez mais, ampliar
seus serviços e infraestrutura, processo que gerou mudanças drásticas no tecido urbano de
várias cidades. Considerar as Olimpíadas um propulsor urbano vem ganhando mais sentido
desde as últimas décadas, à medida em que se observa uma crescente necessidade por obras de
urbanismo e arquitetura nas cidades-sede para sediar tal evento e aceleram-se obras até então
engavetadas para “aproveitar” o momento de atração de investimentos. Ainda que obras de
arenas esportivas tenham se mostrado necessárias desde os primórdios do evento, somente a
partir dos anos 1960 é que se observa uma real influência do evento no planejamento urbano
das cidades-sede, como descrevem Essex e Chalkley (1998). Essa influência revela-se em
proporções mais drásticas com a combinação do evento a estratégias de planejamento urbano e
de planejamento cultural, como será visto adiante no próximo item. Por enquanto, tracemos um
breve histórico de como as Olimpíadas impactaram o tecido urbano de suas cidades-sede.
De acordo com Essex e Chalkley (1998, p.193), os Jogos de Londres de 1908 destacaramse por constituírem a primeira vez em que os organizadores construíram arenas e outros
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equipamentos especificamente para os Jogos. Como relata Coaffee (2011), os responsáveis pela
organização das Olimpíadas conseguiram convencer os organizadores da Feira a construir o
estádio proposto (o White City Stadium) em troca de três quartos da venda dos ingressos em
sua bilheteria. O estádio tinha o mais alto padrão da época e impulsionou algumas melhorias
em transporte em seu entorno, para facilitar acesso dos espectadores aos jogos e à Feira, como
uma nova estação de trem subterrânea em Wood Street (COAFFEE, 2011, p.182).
Segundo Jon Coaffee (2011, p.182), as Olimpíadas de Londres de 1908 criaram um novo
modelo para o desenvolvimento de arenas esportivas, ao pautar os Jogos na construção de um
determinado equipamento esportivo. Tal modelo foi adotado posteriormente por Estocolmo, em
1912, Antuérpia, em 1920, Paris, em 1924 e Amsterdam em 1928. Segundo Chalkley e Essex
(1999), Los Angeles em 1932 também adotou o modelo de construir equipamentos esportivos
especiais para os Jogos, mas destacou-se por ser a primeira cidade a construir uma Vila dos
Atletas para as competições, que foi leiloada posteriormente para necessidades habitacionais
(CHALKLEY; ESSEX, 1999, p.377).
Conforme relata Zimbalist (2015, p.10), as Olimpíadas de 1920, durante a 1ª Guerra
Mundial, foram concedidas a Antuérpia, na Bélgica, em 1919, deixando à cidade-sede apenas
dezesseis meses para a preparação dos Jogos. O resultado foi um estádio inacabado, condições
ruins nas pistas de atletismo e acomodações inadequadas. Apesar disso, essa Olimpíada exibe
uma característica que viraria um símbolo para futuras cidades-sede: a parceria entre poder
público e privado na realização do evento. Segundo o autor, um grupo de empresários e homens
poderosos do esporte começaram a disputa para hospedar os Jogos de 1920 juntamente com a
Feira Mundial - contribuiriam com 1 milhão de francos belgas, enquanto a cidade contribuiria
com 800 mil francos. O resultado foi um endividamento dos cofres públicos municipais, já que
o dinheiro público empregado passou de 1 milhão para 2 milhões de francos, enquanto que os
promotores locais de esportes e a elite empresarial aproveitaram os novos negócios criados e
a modernização dos equipamentos do seu clube de esportes. Segundo os historiadores belgas
Roland Renson e Marijke den Hollander (apud ZIMBALIST, 2015, p.10), “o que fica claro é
que um pequeno grupo de cidadãos notáveis de grande fortuna prosperaram ao usar os Jogos
Olímpicos para sua própria vantagem financeira e prestígio social”.
Segundo Chalkley e Essex (1999, p.378), os Jogos Olímpicos de 1936, realizados em
Berlim, tiveram um impacto muito maior na infraestrutura urbana de sua cidade-sede do que
qualquer outra edição anterior dos Jogos. Destacam-se também pelo forte caráter político,
pretendendo demonstrar o poderio alemão e do governo nazista em ascensão. Berlim já havia se
candidatado aos Jogos de 1908 e 1912, porém não obteve sucesso pela falta de um estádio. Em
1911 foi assegurado financiamento para a construção do Deutsches Stadion, a ser inaugurado
em 1913, o que levou o COI a conceder os Jogos de 1916 a Berlim, posteriormente cancelados
devido à 1ª Guerra Mundial. O estádio foi designado para a região oeste da cidade, em uma
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antiga área militar do início do século XIX. No início do séc. XX, o Kaiser já havia indicado sua
intenção de transformar a área em espaço público de lazer e recreação. Em 1906, a Federação
Prussiana de Criação de Cavalos e Esportes de Corridas de Cavalo conseguiu alugar uma parte
da terra para construir uma pista de corrida de cavalos e outros fins desportivos, denominada
“Rennbahn Grunewald”. Foi fundada também a Escola Superior Alemã de Educação Física
no local, em 1919, além do Fórum Alemão para o Esporte, construído entre 1926 e 1936.
Segundo Meyer (2011, p.218), a arquitetura da Escola passou a ter influências nazistas a partir
de 1933: até aquele ano, o arquiteto contratado Werner March havia desenhado espaços abertos
e interconectados, buscando um “efeito modesto, porém proeminente”. No entanto, em 1936, a
área adquiriu caráter monumental: 300 metros de comprimento por 220 metros de largura com
um átrio com colunas de proporções exageradas (MEYER, 2011, p.218).
Em 1930, o Comitê Olímpico Alemão candidatou-se novamente aos Jogos, dessa
vez para a edição de 1936. Uma das decisões do Comitê Organizador foi reformar o estádio
Figura 4 - Cartão Postal de época mostrando o Parque Olímpico de Berlim de 1936. Numeração e legenda refeitas
pela autora. (Imagem disponível em: http://www.ansichtskarten-markt.com/media/images/org/6069.jpg Acesso
24/01/2018)
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1)Reichssport-Führung; 2)Reichsakademie für Leibesübungen (Academia do Reich para Educação Física)
(1 e 2 fazem parte do Deutsche Sportforum); 3)Portão Leste; 4)Estádio Olímpico; 5)Estádio de Natação; 6)
Teatro a céu aberto Dietrich-Eckart; 7)Olympia-Glockenturm (torre do sino); 8)Portão Oeste; 9)Portão Sul; 10)
Deutschlandhalle (demolido); 11)Avus (pista ciclismo, maratona e marcha atlética em 1936); 12) Torre de Rádio;
13) Praça Olímpica; 14) Maifeld
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existente, de forma a evitar custos desnecessários com uma nova construção. No entanto, em
1933, assim que Hitler assumiu como Chanceler do Império, tal decisão foi revogada e em 1934
o antigo estádio e o hipódromo foram demolidos para a construção do novo Estádio Olímpico e
do Reichssportfeld, que deveriam ser o centro dos eventos esportivos de 1936 (MEYER, 2011
p.219). Havia boa ligação por transporte público com o centro de Berlim, através de metrôs e trens
(S-Bahns). O arquiteto Werner March precisou alterar seu projeto diversas vezes, para atender
as demandas do Führer, mas, segundo Meyer (2011, p.231), sempre soube manter uma escala
humana em seu projeto. Apesar de Hitler e Joseph Goebbels, então Ministro da Propaganda,
demandarem um projeto de dimensões faraônicas, com um campo para assembleias para
500.000 pessoas (Maifeld), além de um teatro a céu aberto para 200.000 espectadores (DietrichEckart-Bühne), o projeto final, aprovado em 14 de dezembro de 1933 durante reunião entre
March e Hitler, ficou definido de maneira bem mais razoável, sem perder, no entanto, seus eixos
monumentais: o eixo leste-oeste, contendo a Praça Olímpica (Olympischer Platz), o Estádio, o
campo Maifeld (agora para 180.000 pessoas) e a Torre do Führer (Führerturm), definindo boa
parte do traçado do Reichssportfeld; e o eixo norte-sul, integrando a Rennbahnstrasse e levando

0

500m

Figura 5 - O Parque Olímpico de Berlim, idealizado como um cluster para as diversas arenas, possuía amplas áreas
livres funcionais ao regime totalitário. (Imagem disponível em: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/
dimension=910x10000:format=jpg/path/s727a8dae58fb71fe/image/idacf82ceba1e7cf2/version/1457535833/
plan-reichssportfeld.jpg Acesso em: 24 jan 2018).
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Figura 6 - Desenho da Vila Olímpica de 1936, com as casas dos países distribuídas em anel, lembrando
os desenhos de Garden City do final do século XIX. [Legenda da autora: 1) Restaurante das Nações;
2) Acomodações dos Atletas; 3) Campo de treinamento 4) Piscina de treinamento; 5) Hindenburghaus
(sobrado com salões para treinamento e lazer); 6) Entrada] Imagem original: https://1.bp.blogspot.com/_5KYUtu_TyE/V6xUC0dvcrI/AAAAAAAC3vs/FtcfAu3EOQQUoCUOZK7j3uUwI7kNgCbfACLcB/
s1600/1936%2BOlympic%2BVillage%2BAbandoned%2BBerlin-1080956.jpg

ao Estádio, no centro de todo o parque. O teatro a céu aberto Dietrich-Eckart-Bühne, idealizado
como veículo de educação cultural e de promoção mental e política à nação (MEYER, 2011,
p.222), acabou projetado para acomodar 20.000 pessoas na última versão de March. Enterrado
em uma depressão natural de 30 metros do terreno, lembrava os teatros da Antiguidade. Aberto
em maio de 1936, o Reichssportfeld foi o primeiro Parque Olímpico da história (MEYER,
2011, p.220). Uma Vila Olímpica também foi construída, a cerca de 15 quilômetros a oeste do
Estádio Olímpico, desenhada também por Werner March, em parceria com outros arquitetos
responsáveis pelo desenho dos edifícios, áreas comunais e paisagismo. Devido ao alto número
de atletas inscritos, a Vila Olímpica teve de ser expandida para uma área vizinha de quartéis.
As edições seguintes dos Jogos - em 1948 (Londres), 1952 (Helsinki) e 1956 (Melbourne)
– concentraram esforços nas construções necessárias às competições, além da Vila dos Atletas
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(COAFFEE, 2011, p.182). Helsinki, por exemplo, em decorrência do cancelamento da edição
dos Jogos de 1940, à qual havia sido nomeada, precisou construir uma nova Vila Olímpica para
os Jogos de 1952. Financiada pela municipalidade de Helsinki, a primeira havia sido erguida
para suprir déficits de habitação social – desenhada para abrigar 3200 competidores, tornouse lar para 500 famílias após o cancelamento dos Jogos. Em 1947, durante o planejamento da
nova Vila Olímpica de 1952, a ideia era acomodar 3400 atletas; no entanto, após o sucesso de
Londres em 1948, decidiu-se aumentar o número de acomodações, chegando-se a um total
de 7500, dispostos em diferentes centros, como escolas e universidades existentes na região
(THE ORGANISING COMMITTEE FOR THE XV OLYMPIAD HELSINKI 1952, 1955). As
arenas e instalações construídas para 1940 foram em grande parte aproveitadas, com algumas
alterações e reformas em algumas, como na área para a imprensa e transmissão televisionada.
Roma, sede de 1960, pode ser considerada um divisor de águas nos efeitos urbanos
das Olimpíadas sobre suas cidades-sede. De acordo com Essex e Chalkley (1998), foram
nesses Jogos que se viu, pela primeira vez, o potencial das Olimpíadas como um catalisador
de transformações urbanas, além da construção de equipamentos esportivos. A principal
infraestrutura dos Jogos foi distribuída em duas áreas distintas, o Centro Olímpico Norte e
o Centro Olímpico Sul, conectados por uma nova estrada chamada Via Olímpica. A cidade
desenvolveu ainda um moderno sistema de abastecimento de água e construiu novas instalações
aeroportuárias, melhorou o transporte público, além de realizar vários incrementos na decoração
da cidade e de suas paisagens, como iluminação pública e de monumentos (CHALKLEY;
ESSEX, 1999, p.379).
Tóquio, sede em 1964, investiu no sistema de abastecimento de água, três estações de
tratamento de esgoto, elevou os padrões de saúde pública para coleta de lixo, limpeza de ruas,
sanitários públicos e higiene de alimentos (ESSEX; CHALKLEY, 2003, p.11). Além disso,
como relata Coaffee (2011, p.183), o governo japonês aproveitou os Jogos como oportunidade
de investir em transporte público e infraestrutura de utilidade pública: fizeram-se novas rodovias,
linhas de metrô, monotrilho, instalações aeroportuárias e portuárias. Renovaram-se as áreas em
torno do estádio com paisagismo e adicionaram-se novas estações de metrô (COAFFEE, 2011,
p.183). Ainda segundo o autor, a tendência observada em Roma e Tóquio de utilizar os Jogos
para regenerar suas cidades-sede não foi um processo linear em edições futuras. Em 1968, por
exemplo, quando a Cidade do México sediou os Jogos, o número de investimentos realizados
foi expressivamente menor, tanto pelas próprias condições econômicas do país, quanto pelos
questionamentos por parte da sociedade em relação aos gastos decorrentes do evento, que
deveriam ser destinados aos sérios problemas socioeconômicos que o país enfrentava – questão
urgente em países em desenvolvimento que, como será visto adiante, vêm sendo escolhidos
para sediar megaeventos nos últimos anos (como é o caso do Brasil).
As Olimpíadas seguintes, em Munique, no ano de 1972, são lembradas até hoje pelo
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Figura 7 - A nova Vila Olímpica sendo construída para os Jogos de 2020 em Tóquio, sede também em 1964. (Foto
da autora, março de 2018)

ataque terrorista dos palestinos contra atletas israelenses, ocorrido no alojamento olímpico.
Há, no entanto, outros fatores para se lembrar dessa edição dos Jogos. A exemplo da tendência
iniciada por Roma, em 1960, Munique utilizou os Jogos como uma chance de renovação
urbana: restauraram-se monumentos e pedestrianizaram-se algumas ruas no centro da cidade, e
concretizou-se o planejamento - iniciado em 1966 - de um novo uso para a área de Oberwiesenfeld
(utilizada após a Segunda Guerra como depósito dos resíduos de áreas bombardeadas), a
transformar-se no parque olímpico (LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN..., 2011, p.10).
Este, projetado pelo escritório de arquitetura alemão “Behnisch und Partner” e pelo arquiteto
Frei Otto, altamente tecnológico, marcou a paisagem urbana com suas formas sinuosas em
meio a um parque verde a ser utilizado para o lazer e fruição pública, conforme projetado
pelo arquiteto da paisagem Günther Grzimek, o que continua até os dias atuais, com planos
constantemente revisados e incorporação de novos equipamentos e renovação dos existentes,
bem como realização de eventos, etc. Além disso, ressalta-se a construção da vila olímpica,
financiada por um grupo de construtores privados, segundo o projeto vencedor do terceiro lugar
no concurso do parque olímpico (autoria dos arquitetos “Heinle und Wischer”), já prevendo
parte de seu uso futuro para acomodação estudantil, o que se mantém na atualidade.
Montreal, sede em 1976, adotou a estratégia de renovar uma única área para a construção
do parque olímpico e da vila olímpica, para gerar mais rapidez e foco nas atividades a serem
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realizadas (ESSEX; CHALKLEY, 2003, p.9). No entanto, segundo Zimbalist (2015), a cidade
sofreu com o pobre planejamento e gerenciamento das obras, além de disputas industriais
e projetos deficientes de estádios e aeroportos, o que levou a um atraso generalizado nas
construções (ZIMBALIST, 2015, p.16). Essas condições levaram Quebec a assumir os projetos.
Moscou, sede em 1980, destaca-se pela construção de um novo terminal aeroportuário, além de
centros de mídia e hotéis (CHALKLEY; ESSEX, 1999, p.384, apud. COAFFEE, 2011, p.184).
Los Angeles, sede Olímpica em 1984 pela segunda vez (já havia sediado os Jogos em 1932), não
necessitava de muitas obras; com uma filosofia de “limitar os custos sem perder o espetáculo”
(COAFFEE, 2011, p.184) e a utilização de recursos privados para as transformações necessárias,
a cidade conseguiu realizar um dos Jogos mais lucrativos da história. Nessa edição, dormitórios
da University of California Los Angeles (UCLA) e da University of Southern California foram
utilizados para acomodar os atletas8. Os Jogos estimularam o desenvolvimento de um sistema
regional de telecomunicações de fibra ótica no sudeste da Califórnia, que proporcionou uma
infraestrutura regional de telecomunicações avançada, que ajudou a alavancar as atividades na
8
As Olimpíadas de 2028 em Los Angeles também contarão com os dormitórios da UCLA para acomodar
os atletas, conforme anunciado no site oficial do evento.

Figura 8 - Vista do Parque Olímpico de Munique a partir da torre, com as estruturas tensionadas de Frei Otto. (Foto
da autora, março de 2016).
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área de comunicação em Los Angeles (COAFFEE, 2011, p.184).
Em 1988, foi a vez da Coreia do Sul hospedar os Jogos, em sua capital Seoul. Neste
ano, o papel das Olimpíadas como veículo de alterações urbanas substanciais foi fixado,
conforme Essex e Chalkley (1998): além das instalações esportivas e da Vila Olímpica, a cidade
introduziu novos programas para assegurar melhores condições de higiene e saúde, controle de
despejos, qualidade do ar e da água (incluindo um projeto especial para despoluição do rio Han),
melhorias de infraestrutura urbana (novas linhas de metrô, ônibus e ampliações no aeroporto).
O campo cultural da cidade foi incrementado com a construção do Centro de Artes de Seoul, do
Instituto Nacional de Música Clássica, do Museu Nacional de Arte Contemporânea e do Museu
Chongiu, além da restauração de monumentos históricos. No entanto, conforme os autores, a
remodelação urbana atingiu uma parcela da população de maneira excludente: diversas barracas
de comércio de rua foram realocadas, longe da visão do público durante os Jogos; muros foram
construídos no intuito de esconder as casas mais pobres da população durante a passagem
da Tocha Olímpica e das maratonas (ESSEX; CHALKLEY, 1998). Observa-se que o campo

Figura 9 - Parque Olímpico de Munique. A piscina tornou-se aberta à população, mediante uma taxa de uso, e
funciona também no inverno. Ao fundo, a Torre Olímpica, onde há um restaurante e um museu do rock. (Foto da
autora, março de 2016)
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Figura 10 - (sentido anti-horário) Vista da Vila
Olímpica de Munique a partir da torre olímpica.
Figura 11 - Separação entre fluxos de pedestres
(nível acima, com conexão ao metrô) e automóveis
(abaixo, com conexão aos estacionamentos)
Figura 12 - Sacadas dos edifícios da vila olímpica,
com vegetação já madura, ainda que no inverno.
Figura 13 - Os bangalôs (acomodação de atletas
femininas em 1972) tornaram-se residências
estudantis. (Fotos da autora, março de 2016,)
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cultural se atrelou cada vez mais ao megaevento esportivo, em que proporções espetaculares e
sociedades “sem problemas” passaram a vigorar com maior intensidade. O que aconteceu em
Seoul reitera o caráter ilusório do megaevento, que mascara a realidade social deficitária de um
país, para promover uma ideia direcionada ao marketing cultural em nível internacional.
O ano de 1992 divide a história das Olimpíadas, como um momento em que os Jogos
são alinhados a uma visão estratégica a longo prazo para a cidade-sede. Em decorrência de tal
alinhamento, essa edição produziu um legado urbano e arquitetônico muito maior que qualquer
outra e passou a ser utilizada como um “modelo” para cidades-sede futuras. Coaffee (2011,
p.185) define o “Modelo Barcelona” através das seguintes características: 1) visão estratégica
forte e de longo prazo; 2) excelência em desenho urbano; e 3) importância de programas
sociais bem financiados. Se, em 1960, Roma definiu o papel das Olimpíadas como propulsor
de transformações urbanas, Barcelona, em 1992, define um momento de simbiose entre
megaevento e planejamento, sem a qual o legado do primeiro não poderia ser bem-sucedido,
visto a crescente demanda por infraestrutura urbana para os Jogos. A partir desse momento, que
será estudado adiante, não bastava mais utilizar o megaevento para acelerar transformações
urbanas na cidade; mas sim utilizá-lo como parte de uma estratégia mais ampla, que abrangesse
todo o tecido urbano de maneira igual, focando não apenas em arenas e instalações esportivas
em determinada área da cidade, mas em um plano que as interligasse com todo o restante e
pudesse fazer a cidade crescer e se promover.
1.1.3. Olimpíadas como Estratégia Urbana
Para entender as Olimpíadas como ferramenta em estratégias urbanas, deve-se olhar
para as origens do que se veio a conhecer como “planejamento estratégico”. O neoliberalismo
trouxe uma mudança de paradigma na urbanização das cidades: a transferência das indústrias de
grandes capitais mundiais para polos descentralizados ao redor do mundo (desindustrialização),
onde mão de obra e matéria prima são mais baratas, acarretou não somente uma mudança
abstrata no cenário econômico e social das cidades, mas também uma mudança física, de
raiz urbanística (DUNN; McGUIRK, 1999). No final dos anos 1980 e início dos anos 1990,
período que caracteriza esse momento econômico e de nova orientação das políticas urbanas
e de planejamento, diversas cidades europeias passaram a concentrar esforços em transformar
ou “regenerar” áreas urbanas degradadas em decorrência do êxodo industrial, ao invés de
desenvolver novas áreas (KVORNING, 2006, p.5).
Para Burgess e Carmona (2009, p.64), o modelo econômico intervencionista keynesiano
dos anos 1930 e pós Segunda Guerra, juntamente ao estado de bem-estar social, é destituído
por um modelo neoliberal após os anos 1970, em especial após o abandono do padrão-ouro
e a Crise do Petróleo de 1973, levando o mercado a assumir papel dominante em sua relação
com o Estado. Em termos urbanísticos, é exatamente nesse momento que há uma mudança do
planejamento urbano para o planejamento estratégico. O primeiro presume forte intervenção
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do Estado para ocorrer, já o segundo é movimentado pelas forças do mercado, através de um
planejamento mais flexível, com menores níveis de regulação, favorecendo a competição
entre os mercados (BURGESS; CARMONA, 2009, p.65). Originalmente uma instituição com
formas burocráticas e hierárquicas de poder de decisão, o Estado passa a adotar abordagens
mais empresariais e orientadas aos negócios (ESSEX; CHALKLEY, 2004, p.202).
Arantes afirma que esse novo planejamento – a “terceira geração urbanística” (termo
cunhado pelo urbanista italiano Campos Venuti em 1987) - surgiu nos EUA, na década de
1970, e destaca-se pela conversão do planejamento urbano em um ramo da urbanização
empresarial, onde a cultura desempenha papel fundamental (ARANTES, 2002, p.24-25). A
autora cita o urbanista britânico Peter Hall, que afirma que a cidade-empreendimento teria
nascido das cinzas do keynesianismo, tornando-se uma “máquina de produzir riquezas”, em
referência ao artigo do sociólogo americano Harvey Molotch “A cidade como máquina de
crescimento” (ARANTES, 2002, p.24-25). Intensifica-se a compreensão da cidade de acordo
com seu valor de troca, muito mais que por qualquer valor de uso atrelado a seus espaços
urbanos, algo que, seguindo a linha teórica lefebvriana, destituiria a cidade de seu significado
(LEFEBVRE, 2001). Segundo Molotch, os ingredientes dessa máquina seriam o “orgulho
cívico” dos habitantes e o “patriotismo de massas” (apud ARANTES, 2002, p.25), elementos
também descritos por Carlos Vainer, em seu texto “Pátria, empresa e mercadoria” (2002), e
necessários à transformação da cidade no planejamento estratégico. Tal transformação se dá,
primeiro, pela criação de um “patriotismo cívico” entre os cidadãos através da promoção da
cidade; segundo, pelo papel ativo das cidades na busca por investimentos internacionais e seu
importante papel de gestão desses investimentos; por último, por se vender a cidade através do
marketing urbano, geralmente pelos mesmos atributos em qualquer lugar do mundo (existência
de um ícone, de locais turísticos praticamente padronizados, etc.).
De acordo com Essex e Chalkley (2004, p.202), a transição da cidade industrial para
a pós-industrial, juntamente a alterações mais amplas na economia global, acentuou o papel
dos megaeventos como catalisadores de transformações urbanas. Essex coloca a aparição
do papel dos megaeventos em políticas urbanas como resposta a quatro processos ligados à
mudança da economia global de sua condição previamente industrial para uma pós-industrial:
a já mencionada desindustrialização, novas tecnologias, globalização e desregulação (ESSEX,
2006 p.13). Nessa nova fase da economia, a indústria de serviços e o turismo são peças-chave na
reformulação urbana das cidades e, com uma volatilidade do capital cada vez maior, assegurar
investimentos torna-se primordial para inserir as cidades em mercados globais competitivos.
Dunn e McGuirk (1999) apontam os Jogos Olímpicos como um negócio e, mais que isso,
um exemplo de globalização da economia. Similarmente, Essex (2006, p.13-14) aponta para o
caráter espetacular que os Jogos Olímpicos tomaram neste novo contexto, no intuito de atrair
investimentos globais e facilitar (e acelerar) o desenvolvimento de determinadas áreas da cidade
para promover sua imagem através do “place marketing”.
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Especialmente em países desenvolvidos, a alteração do cenário industrial para um
cenário de negócios e serviços pôde ser observada de maneira gritante. Nos anos 1980, diversas
capitais na Europa e Estados Unidos sofriam com o processo de degradação de extensas áreas
em suas cidades devido à saída das indústrias, motor dessas localidades até então. Tal situação
pode ser observada em alta gravidade em cidades portuárias, como Londres, Hamburgo e
Copenhagen, por exemplo. Devido à proximidade com os centros dessas cidades, a ociosidade
de tais territórios representava um grave problema econômico. Enquanto a produção passava
a ser feita de maneira descentralizada e em etapas, tais cidades caminhavam em direção à sua
consolidação como polos de negócios do setor terciário, onde novas demandas formatavam o
tecido urbano: mais hotéis, espaços de eventos, edifícios comerciais, etc. Nesse sentido, antigas
áreas industriais tornam-se o local ideal para a instalação desse novo perfil urbano.
Ressalta-se aqui a diferença entre o planejamento urbano aplicado até os anos 1970,
fortemente pautado em um projeto modernista de cidade - de um masterplanning (BURGESS;
CARMONA, 2009), onde as funções na cidade estavam claramente definidas, e o planejamento
urbano que se coloca posteriormente, transitando entre uma pós-modernidade e o momento
contemporâneo, onde o “mundo dos negócios” torna-se condutor essencial e a cidade é pensada
estrategicamente, através de projetos em partes específicas da cidade (CALABI, 2012, p.369),
denominados por Nuno Portas (2003) “Grandes Projetos Urbanos” (GPUs), nomenclatura a
qual será adotada nesta tese. Geralmente vinculados à ideia de “mega-projetos metropolitanos
de prestígio ou de caráter excepcional”, promovidos pelo poder público em parceria com o poder
privado, em obras de transporte avançado, negócios, tecnologia ou equipamentos culturais,
segundo Portas (2003), os projetos urbanos deveriam ter sua compreensão estendida para
incluir diferentes dimensões e complexidades, para os quais os poderes públicos dispusessem
não somente da iniciativa estratégica, mas de capacidade operativa. As diferenças entre
o planejamento tradicional e o estratégico ou de GPUs residem na importância da gestão e
gerenciamento do projeto (PORTAS, 2003, p.5), na presença de diversos stakeholders (com
interesses distintos) durante o processo e no fator “tempo”.
Lado a lado ao planejamento estratégico, característico do período neoliberal que define
o mercado e as nossas cidades, está o que ficou conhecido como “planejamento cultural”
(cultural planning), visto a importância dada à construção de ícones culturais e grandes
instituições (museus, galerias, bibliotecas, etc.) para ancorar grandes projetos urbanos. Quase
como um ingrediente imprescindível a essa fórmula, a cultura passa a ser não mais um dos
vários elementos necessários à vida cotidiana nas cidades, mas o elemento mais lucrativo e
promissor para se criar um cotidiano a novas áreas em desenvolvimento.
Segundo o Professor Martin Zerlang (2005), a cultura tornou-se palavra-chave no
planejamento urbano contemporâneo. Segundo ele, não se trata mais de uma alta cultura (high
culture), relativa às artes, à literatura ou a música, tampouco de uma cultura popular (common
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culture), relativa às crenças, costumes e práticas de um povo. No planejamento cultural, o
conceito de cultura muda novamente, não remetendo a qualquer tradição, inexistente em uma
sociedade moderna marcada por distanciamento e descontextualização. O autor enumera quatro
tendências para explicar a virada cultural no planejamento contemporâneo, semelhantes aos
quatro processos citados por Essex (2006) anteriormente: desindustrialização, globalização,
individualização e educação de massa (ZERLANG, 2005, p.7).
Para o autor, a desindustrialização é uma das maiores forças por trás do planejamento
cultural. Através dela, cidades ou mesmo regiões inteiras abandonadas por suas indústrias
podem ter suas áreas e ruínas industriais convertidas em espaços de lazer e luxo. A globalização
– pautada na intensificação da comunicação e produção em rede - é responsável pela criação de
competitividade em nível global entre cidades. Em referência à “sociedade do espetáculo” de Guy
Debord, o autor coloca que, para atrair atenção mundial, essas cidades buscam a construção de
instituições culturais e espaços urbanos “de acordo com os melhores princípios da cenografia”.
Para o autor, Berlim é um dos maiores exemplos de cidades que se reinventaram no intuito de
pertencer a uma nova dinâmica econômica global competitiva. Com relação à terceira tendência,
a individualização, o autor afirma que apesar da mesma ser observada na sociedade industrial, na
sociedade pós-moderna ela é agravada pela busca pelo “eu” e sua identidade. Segundo Zerlang,
o indivíduo deve mostrar flexibilidade em se ajustar a diferentes circunstâncias profissionais
e pessoais e “a cultura é um modo de adquirir tais habilidades e de encontrar uma resposta na
busca pela identidade” (ZERLANG, 2005, p.8). Igualmente importante para a consolidação
de um planejamento cultural é a quarta tendência, a “educação”, através da qual é possível
aproveitar os equipamentos culturais, exposições, festivais, característicos de tal planejamento
urbano. O autor afirma ter sido a educação em massa nos anos 1960 a responsável por garantir
condições para a atual virada cultural na política e planejamento. Elementos antes considerados
de uma alta cultura são transformados em cotidiano de massa e, ajudados pelo desenvolvimento
do turismo, em cultura consumível.
Arantes reforça a transformação da cultura em “âncora” nas novas estratégias de
planificação; o que era para ser uma resposta à desordem urbana acabou tornando-se um novo
modelo de cidade - a “cidade-empresa-cultural” (ARANTES, 2002, p.39) -, um claro reflexo
da sociedade de consumo em crescente consolidação, com um entrelaçamento (ou confusão)
de valores de uso, troca e, conforme Baudrillard (1970), também valores-signo, no sentido de
que os objetos ultrapassam suas meras funções para incluir uma lógica social, de desejos e
significados (BAUDRILLARD, 1998, p.77). Compreende-se, assim, também a cultura como
objeto, fruto de desejo pelas cidades (na gestão de seus governantes, humanos), utilizada como
meio de diferenciação (apesar de comumente resultar em estratégias similares em diferentes
cidades globais), tal qual um produto a ser consumido. Para Arantes, a virada cultural deuse em dois turnos. O primeiro acontece “não propositalmente”, utiliza-se a cultura, mas não
se fala que é cultura. Exalta-se a volta ao “lugar”, o “reabilitar” ao invés de “demolir”, a
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valorização do contexto, do habitat ordinário, etc. A economia começava a ser absorvida pela
cultura, mas sem que se dessem conta disso. No segundo turno, no entanto, assume-se o papel
incisivo da cultura na economia e, consequentemente, no planejamento urbano: a cultura toma
posse definitivamente, alicerçada a uma atuação marcante de arquitetos do starsystem junto
a governos no intuito de “espetacularizar” suas cidades. Para Arantes, o segundo turno é a
“cidade-colagem-grande projeto”, da qual a Paris de Miterrand é o “exemplo máximo e ponto de
inflexão” (ARANTES, 2002, p.46). A autora relembra ainda Guy Debord, que “profeticamente
anunciou que a cultura seria a ‘mercadoria vedete’ na próxima rodada do capitalismo, exercendo
a mesma função estratégica desempenhada nos dois ciclos anteriores pela estrada de ferro e pelo
automóvel”, momento no qual a alienação humana chegaria a seu ápice (ARANTES, 2002,
p.47). Tal alienação decorre da influência adorniana no discurso de Arantes, baseada na Indústria
Cultural. Cunhado pelos filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt,
o termo refere-se à transformação da cultura em bem mercadológico, em que o consumo de
massa da cultura geraria uma sociedade de massa amorfa e sem capacidade crítica perante os
objetos e produtos consumidos. Assim, ressalta-se o paradoxo do termo “indústria cultural”:
enquanto indústria refere-se à produção de um determinado fim, a cultura não implicaria em
um fim absoluto, seria a suspensão da objetificação; entretanto, a partir do momento em que se
insere a cultura num circuito mercadológico, esta fica destituída de sua característica original e
comprometida em seu potencial de reflexão e crítica.
Em relação à transformação das Olimpíadas em megaevento cultural – discutida nesta
primeira parte da tese -, é interessante mencionar ainda as mudanças nas próprias relações
sociais observadas na conversão de uma cidade industrial, moderna, para uma cidade pósmoderna, multifuncional e facetada. Zerlang retoma a revisão no final do século XX da “teoria
ecológica da cidade”, surgida no início do mesmo com a Escola de Chicago, segundo a qual o
crescimento da cidade é tratado em termos de sua expansão física e diferenciação em espaço
(ZERLANG, 2005), para explicar essa transformação nas relações sociais. Na sociedade
industrial (ou sociedade moderna), a metáfora utilizada era o anel; o modelo de zoneamento
concêntrico do sociólogo urbano Ernest Burgess (final década 1920) representa a expansão
da cidade de Chicago em anéis, com novas zonas residenciais e industriais em torno de um
centro de negócios (CBD). Nesse tipo de sociedade, os indivíduos movem-se de um anel para o
outro, em zonas predeterminadas: o “trabalho”, a “casa”, o “distrito de negócios”, etc. Segundo
Zerlang, já na sociedade pós-moderna, ou pós-industrial, do final do séc. XX, a metáfora
utilizada é o “hipertexto”, de François Ascher. Ascher (2010, p.43) afirma que a modernização
não provoca o desaparecimento das relações sociais, mas sim muda a natureza e o suporte de
seus vínculos. Se para Burgess a estrutura urbana e social era em forma de anéis, Ascher trabalha
com a ideia de redes interconectadas, com “indivíduos multipertencentes”. Nesse momento, o
indivíduo é capaz de se mover em diferentes dimensões, tanto no mundo real quanto no virtual,
em “universos sociais distintos”, articulados por diferentes maneiras. Da mesma forma que,
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no computador, o hipertexto leva de um texto a outro, através da mesma palavra, o indivíduo
contemporâneo deve ser “capaz de articular seu pertencimento a diversos ‘textos’ sociais
simultaneamente” (ZERLANG, 2005, p.9)9. Tendo em vista a ampliação do campo cultural e
sua absorção de outros campos, como o esportivo e mesmo o próprio campo do urbano, que
consolidou as Olimpíadas como megaevento e festa do esporte (abrangendo não somente o
valor de troca inerente a esse meio, mas também o valor de uso), onde pessoas de diferentes
partes do mundo se encontram para celebrar um mesmo “ideal”, propõe-se fazer a analogia
desse megaevento ao hipertexto, atribuindo sua dimensão e sucesso crescentes na sociedade
pós-moderna a esse caráter de rede das nações e indivíduos, bem como a sua capacidade de se
entrelaçarem tanto no mundo físico quanto no mundo virtual.
Além do crescente e evidente desenvolvimento das novas mídias (inclusive das redes
sociais), permitindo que as Olimpíadas atinjam diversos locais e canais simultaneamente, sua
vinculação a planejamentos estratégicos de cidades – incluindo aí obras de cunho cultural como
as próprias arenas de esportes, mas também museus, centros de exposições, áreas públicas para
lazer, etc. – insere tal megaevento num contexto de planejamento cultural não existente até
meados do século XX, quando as Olimpíadas eram ainda um evento basicamente esportivo.
O hibridismo da nova sociedade é observado nos parques olímpicos, onde turistas de diversos
países se reúnem para assistir a competições esportivas, consumir a “marca olímpica” e
propagar tal megaevento como um evento cultural. Ao considerar todas as atividades paralelas
aos Jogos na cidade-sede durante as Olimpíadas, o caráter de hipertexto desse megaevento fica
evidente. No Rio de Janeiro, por exemplo, as “Casas” de cada país (Áustria e Alemanha eram
das mais frequentadas) eram locais em que estrangeiros e locais se encontravam para trocar
seus costumes e se divertirem, já mostrando o entrelaçamento de diversas nações e culturas. Ao
publicarem tais momentos em suas redes sociais, permitiam que tal entrelaçamento se desse por
dimensões ainda mais distantes – e próximas, ao mesmo tempo.
Interessante também no texto de Zerlang (2005) é a parte sobre a evolução dos conceitos
urbanos aplicados em planos, desde a Carta de Atenas de 1933 até sua reformulação em 1998.
Na primeira, célebre por identificar o movimento moderno na arquitetura e urbanismo, a cidade
é funcional, segmentada em zonas, e seu planejador visto como um diretor ou mesmo um
ditador, um “Grand Master”. Na segunda, o planejador é um “enabler” e um “coreógrafo”. Na
Carta de 1998, “a ideia de planejar relações sociais a partir de uma análise racional da cidade
é substituída pela esperança de que a intervenção cultural possa melhorar a qualidade da vida
urbana” (ZERLANG, 2005, p.9).
9
Interessante, no entanto, também a ressalva de Ascher no que tange as desigualdades sociais, afirmando
que “nem todos os indivíduos dispõem [...] das mesmas possibilidades de construir espaços sociais de n
dimensões ou de passar de um campo para o outro” (ASCHER, 2010, p.47), havendo pessoas que, excluídas ou
marginalizadas (mercado de trabalho, educação), ou mesmo pela própria cidade que moram, que oferece mais
ou menos multiplicidades dimensionais, em campos diversos, terão as possibilidades de deslocamento entre os
campos limitada.
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Trata-se do momento já descrito, em que o planejamento estratégico ganha força em
cidades pós-industriais e a crença da modernidade para a vida urbana é posta em cheque, que
se mostra muito mais complexa do que uma visão compartimentada de cidade. Cabe ressaltar,
entretanto, que o planejamento estratégico e o cultural não vieram como uma “solução” ao
planejamento urbano modernista e que, apesar de possuírem vantagens às cidades que o
adotam, não podem negligenciar um bom projeto de desenho urbano e uma visão holística
sobre o território em que serão inseridos, sob o risco de gerarem áreas vazias, a curto prazo, e
degradadas, a longo prazo.
Em relação à importância do desenho urbano para o planejamento das cidades e
projetos de regeneração urbana, ressalta-se a iniciativa britânica de 1998, denominada “Urban
Task Force”, formada pelo Partido Trabalhista (Labour government), chefiada pelo Sir Richard
Rogers, arquiteto que ainda hoje destaca-se por sua preocupação com a inserção urbana de seus
projetos10. Dessa Força, foi publicado o relatório “Towards an Urban Renaissance” – em que
aparece a ideia de “cidades sustentáveis” e da importância do desenho urbano para atingir tal
ideal.
The idea of ‘sustainable cities’ and therefore the idea of an equilibrium between city
and nature is central to this report, but it is also evident, that culture has an important
part to play in their effort to create ‘urban values’ and in their assertion, that urban
design is the key to successful urban regeneration. (ZERLANG, 2005, p.9, itálico
nosso)

Essa ideia é importante no contexto dos megaeventos como catalisadores de
transformações urbanas, em decorrência da crescente preocupação com o legado que tal evento
deixará em sua cidade-sede, envolvendo novos princípios voltados à sustentabilidade e ao
planejamento urbano dos Jogos. Em face das crescentes dimensões que o megaevento tomou e
dos diversos exemplos de cidades que tiveram suas áreas olímpicas em desuso pós-jogos, sem
que essas se integrassem ao tecido urbano existente e se desenvolvessem em áreas dinâmicas
dentro da cidade, a questão do desenho urbano coloca-se como fator primordial na discussão
sobre o projeto urbano de megaeventos e, consequentemente, de seu legado.
O planejamento cultural deve colocar-se não como um planejamento voltado para um
ou outro determinado equipamento cultural, tampouco como um projeto voltado para um único
megaevento, claramente delimitado em tempo e espaço. Deve configurar-se como possibilidade
de um projeto abrangente, que conecta diferentes partes da cidade, alinhado a objetivos de longo
prazo, previstos em planos estratégicos voltados à cidade como um todo. Ainda que a cultura
tenha se tornado a “mercadoria vedete” dessa nova rodada do capitalismo, como afirma Debord
e destaca Arantes (2002, p.47) e que seja o propulsor de diferentes obras de regeneração urbana
de cidades pós-industriais (ou mesmo apenas cidades que queiram tornar-se competitivas), é
10
Destaca-se, por exemplo, sua participação na Bienal de Veneza de 2016, com estande exaltando a
sustentabilidade da arquitetura, modelos de cidades compactas e usos mistos.
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importante que a cultura não resulte meramente em indicadores quantitativos a suas cidades
renovadas, mas em indicadores qualitativos também. O Arquiteto, Urbanista e Professor Jens
Kvorning, da Royal Danish Academy of Fine Arts, escreve sobre o “planejamento cultural”:
Can we plan for culture? We probably can, but do we not move along a tendentious
and authoritarian road if we attempt to do so? Should we understand cultural planning
as a practical initiative, which promotes the coordination of planned cultural events?
If this is the concept cultural planning is about, then it is relegated to a peripheral - if
not uninteresting – position in relation to the planning strategies which can promote
positive interventions in the network city. (KVORNING, 2005. p.4)

Observa-se, portanto, que a evolução das Olimpíadas como megaevento, inserida nas
estratégias urbanas de sua cidade-sede, passa não apenas pela ampliação do campo cultural e
globalização dos mercados, mas também por novas relações estabelecidas na cidade e sociedade
pós-modernas, com consequências tanto benéficas quanto prejudiciais no entendimento da cidade
como esfera de urbanidade. Ressalta-se, neste sentido, o papel do desenho urbano para atingir
tal esfera. Ao incluir em sua agenda a questão da renovação urbana, cidades-sede de Olimpíadas
ganham visibilidade e tornam-se focos de investimentos que ultrapassam as necessidades do
evento esportivo em si. Ao mesmo tempo, obras de grande escala realizadas para o evento, de
caráter esportivo ou de infraestrutura urbana, recebem atenção e configuram-se como modelo
para outras cidades-sede – os mesmos arquitetos e às vezes estratégias tentam ser replicados.
Barcelona, que alinhou décadas de planejamento à realização das Olimpíadas de 1992 passa a
ser vista como modelo de legado olímpico, apesar de suas conquistas urbanísticas terem sido
influenciadas por muitas outras discussões além do evento. Sem o desenho urbano, entretanto,
o planejamento cultural ou estratégico não acontece, ficando restrito ao campo ideológico de
planos abstratos. A próxima seção dedica-se ao caso de Barcelona, no intuito de mostrar que
o momento de revisão em curso atualmente (a ser discutido no item 4) de seu “modelo”, que
rejeita ou critica intervenções urbanas de larga escala para um evento temporalmente limitado,
na verdade denuncia a pobre articulação entre o planejamento contínuo de longo prazo das
cidades-sede (primariamente, só cidades) àquele voltado ao megaevento e à incompreensão de
diversas cidades em atribuírem ao desenho urbano a mesma importância que ao planejamento
e execução dos projetos.
Barcelona 1992 e o Planejamento Estratégico de Megaeventos
No contexto apresentado do surgimento do planejamento estratégico, destacam-se as
Olimpíadas de Barcelona, marcando para sempre as edições futuras, muitas das quais tentaram
emular seus feitos.
De acordo com a filósofa Otília Arantes (2002), também em Barcelona se fez a
importação do modelo americano de cidade-mercadoria e cidade-empresa. Arantes retoma o
termo “terceira geração urbanística” para descrever o planejamento de Barcelona, referindo-se
ao planejamento voltado a “uma visão global da cidade à procura de uma melhor resposta à nova
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fase de capitalismo flexível e predominância do terciário” (ARANTES, 2002, p.18). Essa nova
urbanística aplicada pela capital catalã baseia-se no caráter urbano de um novo capitalismo, o da
era da informação, comunicação, globalização e do entrelaçamento das atividades, produzindo
cidades conectadas e competitivas - “máquinas urbanas de produzir renda”. Arantes diz que
apesar desse novo urbanismo já ter sido visto em cidades como Birmingham, Rotterdam e
Madri, Barcelona “renovou a fórmula”, pois soube aproveitar o momento das Olimpíadas de
1992 para impulsionar o marketing da reestruturação em andamento na cidade (ARANTES,
2002, p.52).
Monclús (2011) afirma que Barcelona já possuía um longo histórico de megaeventos
antes da chegada das Olimpíadas de 1992: a Expo Universal de 1888, a Expo Internacional
de 1929 (para a qual foi construído o célebre Pavilhão Alemão por Mies Van der Rohe) e
a tentativa de uma nova Expo Universal em 1982 (apresentada em 1973). Essa última fazia
parte do “Projeto para a Grande Barcelona” (Greater Barcelona Project), definido no “Projeto
Barcelona 2000” pelo Prefeito Josep Porcioles, no poder durante todo o regime franquista. A
Expo 1982 traria investimentos do Estado para Barcelona, ajudando a remodelar seus espaços
urbanos. Ainda que tal evento não tenha saído do papel, foi responsável por diversas propostas
de transformação urbana e o projeto de importantes redes viárias (ALIBÉS apud MONCLÚS,
2011, p.271).
Para Monclús, o “Programa 92” está atrelado à tentativa de relançar a cidade em um
contexto de crise econômica e política enfrentado durante os anos 1970 e 1980, em especial
decorrente dos anos do regime franquista e também do seu fim. Os anos 1970 foram marcados
por uma grave crise decorrente da explosão industrial e do aumento populacional desmedido
ocasionado durante a ditadura Franco, gerando diversos problemas urbanos. A partir de meados
dos anos 1970, no entanto, Barcelona passa a sofrer um forte processo de desindustrialização.
Em 1974 é lançado o novo Plano de Desenvolvimento Urbano para a cidade, o Plano Geral
Metropolitano (PGM); é nesse contexto de crise – um dos fatores necessários à mudança
lembrados por Vainer (2002), a “consciência de crise” – que o PGM foi aprovado em 1976. O
Plano visava recuperar espaços públicos e equipamentos nos anos seguintes e foi decisivo para
recuperar uma importante reserva de terra de mais de 56 hectares, antes ocupada por indústrias,
que viria a ser utilizada nas operações para as Olimpíadas de 1992. Monclús (2011, p.272)
escreve que o PGM permitiu que áreas dedicadas aos projetos olímpicos fossem aumentadas em
cinco vezes e áreas verdes e de parques fossem expandidas em 250%. De fato, as transformações
ocorridas em Barcelona no momento anterior às Olimpíadas fazem parte de um longo processo
de planejamento urbano, que pode ser traçado inclusive até os anos 1960. O Riverside Plan,
lançado em 1966, por exemplo, já propunha uma revalorização do waterfront de Barcelona.
Para Arantes (2002, p.52), as Olimpíadas trouxeram um grande aporte do Governo
Central e investimentos privados, favorecendo uma escala de transformações urbanas antes
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Figura 14 - Barcelona transformou toda a orla marítma antes dos Jogos de 1992. O local tornou-se um dos grandes
atrativos turísticos da cidade, com marinas e opções de lazer e entretenimento. (Acervo autora)

Figura 15 - A iconicidade da Torre de
Comunicações de Montjuïc, de Santiago
Calatrava, no

Parque

Olímpico

de

Barcelona. Foto da autora, julho de 2013.
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nunca vista. Somado a isso, uma experiência acumulada de gestão urbana de esquerda, que
não parecia querer favorecer nichos específicos da sociedade nas operações. Monclús (2011)
aponta os seguintes fatores para a realização de uma série de projetos de melhorias urbanas:
a democratização do governo municipal com a eleição de um governo de esquerda por quatro
mandatos seguidos (1979-1991); o processo de desindustrialização que liberou importantes
e vastas áreas em regiões centrais da cidade; e o PGM de 1976. Segundo Arantes (2002), os
novos governos de esquerda deram impulso em utilizar e aproveitar espaços públicos. Com o
arquiteto Oriol Bohigas, Diretor de Planejamento entre 1980 e 1984, a cidade passou a receber
novos conceitos de urbanismo focados em tais espaços, o que viria a ser marca registrada das
transformações urbanas reconhecidas no “modelo Barcelona”. Como discute Montaner (1992,
p.171), um dos argumentos metodológicos básicos deste modelo era entender a “cidade como
laboratório”, tratando-se de um modelo empírico (práxis) baseado em intervenções pontuais,
em pequenas e médias operações, no que cita como principal exemplo as obras em espaços
públicos entre os anos de 1980 e 1987 (e.g. Plaza de Sants, parque da España Industrial).
Para Bohigas, o planejamento urbano precisava abrir caminho à arquitetura para superar suas
limitações (BOHIGAS apud MONCLÚS, 2011, p.273), não fazendo sentido se não se baseasse
na qualidade arquitetônica de seus projetos (BOHIGAS, 1999). Bohigas (1999) defendia ainda
o caráter de inovação da arquitetura, no que afirma que esta enfrentava o dilema em atender as
demandas do “aqui e agora” e ser uma profecia em direção ao futuro, em oposição a costumes
estabelecidos (daí talvez a crítica de Montaner [1992] em relação a Bohigas, considerado a favor
de renovações drásticas em detrimento do patrimônio arquitetônico). Observa-se, portanto,
que a chave para o sucesso de Barcelona não dependeu apenas das Olimpíadas em si, mas da
capacidade de se fazer bons projetos (com aporte do Governo, inclusive), com especial atenção
aos espaços públicos, de todas as escalas. Portanto, quando Barcelona candidatou-se em 1981
aos Jogos de 92, pode-se dizer que um longo processo já estava em curso na cidade.
Arantes afirma que após 1982, surge uma nova fase de espaços públicos, resultantes
de desmantelamento de chácaras e instalações obsoletas, buscando uma reurbanização geral
na cidade11. A autora afirma, no entanto, que tal política revelou fragilidades, reforçando a
fragmentação urbana, o que provocou a mudança de direção assumida por João Busquets,
arquiteto e Secretário do Planejamento em meados de 1980 (ABRAHÃO, 2008, p.45),
impulsionado, ainda, pelas Olimpíadas como um “bom pretexto para uma correção de rumo”,
obedecendo a uma fórmula de “conjugar microintervenções a um plano mais geral” (ARANTES,
2002, p.53). As Olimpíadas agiram como um acelerador ou “motor” (MONTANER, 1992) e
aglutinador de esforços e investimentos, dando coesão ao processo em andamento nas décadas
anteriores. Para Montaner (1992, p.171), outubro de 1986, quando da nomeação de Barcelona
como sede das olimpíadas de 1992, foi um “ponto de transformação e ruptura” na evolução

11
Bohigas “radicalizara a proposta de modestas intervenções pontuais, com um projeto (...) de construção
de cem praças (...) no intuito de (...) provocar uma reurbanização geral”. (ARANTES, 2002, p.53).
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da cidade. Houve então uma “mudança de ritmo, escala e contexto”; obras passaram a ter que
cumprir prazos mais curtos, operações passaram a ter um “maior tamanho e transcendência”
e as leis de mercado da cidade se transformaram, aumentando as expectativas de especulação
urbana. Segundo ele, “os novos projetos deve(ria)m estar pensados segundo um tamanho e um
ritmo de construção inimigo de restaurações cuidadosas e negociações lentas” (MONTANER,
1992, p.171, tradução nossa) e a prefeitura precisava negociar diretamente com os grandes
construtores e agentes, capazes de promover as urgentes obras necessárias aos Jogos.
O “Special Town Plan”, aprovado em 1986, proporcionou o instrumento necessário para
a transformação da área da Vila Olímpica (Parc de Mar) em um novo distrito, integrado ao tecido
urbano existente, dotado de espaços públicos e equipamentos esportivos (MONCLÚS, 2011,
p.279). Em 1987, Busquets promoveu a ideia de “áreas de nova centralidade”, que funcionariam
como nós urbanos, incluindo aí as quatro áreas olímpicas (MONTANER, 1992, p.172). Tais
nós, como afirma Montaner, eram “cruciais para enriquecer a coesão urbana da cidade, pontos
chave para onde orientar e dirigir o impulso inversor”, reconduzindo fluxos e procurando evitar
ou equilibrar determinadas especializações e especulações. Dentre as estratégias de Busquets,
estavam: melhorias em infraestrutura e no sistema viário; restaurações; construção de residências
(as vilas olímpicas), redes hoteleiras, novos equipamentos esportivos; valorização da face para
o mar (calçadões, praias, etc.); e reforço dos valores representativos de Barcelona (artistas
como Miró e Picasso, arquitetos e urbanistas como Gaudi e Cerdá). As estratégias combinavam
uma ideologia neoliberal, em que a prefeitura facilitava novos empreendimentos ao oferecer
infraestrutura e aprovação de normas fundiárias, exigindo em troca cessões de caráter público
pelos empreendedores; tentava-se, assim, conciliar os interesses especulativos dos proprietários
e grandes negociadores com os interesses sociais dos cidadãos em termos de equipamentos,
espaços livres e qualidade de vida, algo que nem sempre aconteceu de maneira equilibrada
(MONTANER, 1992, p.172).
Também em 1987, a remodelação do Porto Bosch e Alsina, conhecido como “Moll
de La Fusta”, reconectou a área histórica central de Barcelona com sua frente marítima e deu
início a um extenso processo de reformulação do antigo porto, de forma a transformá-lo em
área recreativa e de esportes (MONCLÚS, 2011, p.278). Segundo Arantes, o que começou
em 1980 ganhou uma maior dimensão com o Plano Barcelona 2000 (aprovado em 1990) –
um plano que não se esgotaria nas Olimpíadas em 1992 e promoveria a cidade como centro
vital e competitivo na região e na Europa (ARANTES, 2002, p.54). Dentre suas frentes/linhas
estratégicas de atuação, destacavam-se: redução de desequilíbrios sociais, formação e recursos
humanos, serviços avançados a empresas, fatores de atração cultural, comercial e turísticos,
promoção industrial, infraestrutura e serviços (TELLO, 1994).
A arquitetura assumiu papel primordial na reconstrução da cidade para seu novo cenário
global e publicitário, contando com profissionais renomados do “starsystem” arquitetônico, não
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somente em obras relacionadas às Olimpíadas de 1992, mas com toda a reestruturação da cidade.
Cabe citar: o Palau Sant Jordi, arena esportiva ao lado do estádio do Monjuïc, de Arata Isosaki;
o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona12, na região central da cidade, de Richard Meier;
as torres de telecomunicações de Montjuïc e de Collserola, de Santiago Calatrava e Norman
Foster, respectivamente; e a ponte Bach de Roda – Felip II, também de Calatrava. Entretanto,
ressalta-se a participação de diversos arquitetos catalães e espanhóis em diferentes projetos
relacionados às Olimpíadas e à reestruturação dos espaços públicos da cidade, como Manuel
de Solà-Morales (responsável pelo projeto do Moll de La Fusta), Albert Viaplana e Helio Piñón
(autores do Parc del Besòs, da Plaça dels Països Catalans e de edifícios na Vila Olímpica,
por exemplo), Carlos Ferrater (autor de obras na Vila Olímpica e do Hotel Torre Melina, por
exemplo), dentre outros. Para Arantes (2002, p.56), essa combinação entre arquitetura local e
internacional talvez tenha sido um dos motivos do sucesso do “modelo Barcelona”, ao reunir
“regionalismo e neo ou ultramodernismo, teoria do “lugar” e planejamento estratégico, [...]
urbanismo de segunda e de terceira geração [...]”.
Entretanto, o processo desenrolado para conclusão das renovações urbanas não se
isentou de críticas. Para Garcia-Ramon e Albet (2000), o que ficou conhecido como “modelo
Barcelona” deveria ser chamado de “experiência de Barcelona” (Barcelona experience), visto a
especificidade do momento na história da cidade, tanto em termos políticos quanto econômicos,
dificultando sua transferência a outras cidades. Aponta-se para a incompletude ou alterações em
objetivos originais, como o caso dos planos iniciais de vender apartamentos da Vila Olímpica a
preços moderados e baixos após o evento, a prioridade dada ao transporte individual (rodovias,
tráfego em anéis), os custos sociais da renovação do centro histórico da cidade (GARCIARAMON; ALBET, 2000, pp.1332-1333); a falta de abrangência na esfera metropolitana, tendo
as áreas olímpicas sido integradas mais à cidade de Barcelona que sua região como um todo;
a destruição de parte do patrimônio arquitetônico industrial local (e de sua memória coletiva)
para a reformulação do bairro da Vila Olímpica, em Poblenou; a realização e incentivo de
intervenções privadas dedicadas ao consumo e setor terciário sobre solo público; bem como a
falta de diálogo com todos os agentes sociais envolvidos, tendo esse ficado restrito a círculos
políticos, interessados em questões eleitorais (MONTANER, 1992; 2012). Para o crítico, os
projetos nem sempre souberam equalizar a relação conflituosa entre interesses privados e
sociais, com endosso do poder público, aumentando custos de vida em bairros tradicionais
pelo crescimento do espaço terciário, contrariando o “direito à cidade” que cidadãos possuem
(MONTANER, 1992).
Posteriormente, outros planos de renovação urbana em Barcelona dedicaram-se
também ao desenho urbano e à valorização dos espaços públicos como estratégia principal,
12
Montaner (1992, p.172) critica a ideia de Barcelona como uma cidade da cultura e da arte, apontando para
algumas ilusões referentes ao funcionamento de museus, bem como a construção custosa e morosa de “projetos
megalomaníacos”, como o Museu Nacional de Arte da Catalunha e o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona.
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como o programa 22@, concebido no final dos anos 1990 sob a liderança do antes diretor
de planejamento urbano Josep Acebillo e consultoria do economista Joan Trullen, no intuito
de converter, ao longo de dez anos, áreas industriais de aproximadamente 1,6 milhões de m²
ao norte da cidade (marcadas por blocos octagonais do séc XIX em dois bairros operários)
em um bairro renovado, sustentável, de uso misto, dedicado às tecnologias de comunicação
e informação (INGERSOLL, 2004). Segundo Richard Ingersoll (2004), o programa foi em
parte concebido como resposta à “renovação urbana brusca” (e criticada) empreendida na Vila
Olímpica em 1992, procurando conservar o tecido urbano dos quarteirões existentes e evitar
demolições.
Ao se observar o contexto histórico em que as Olimpíadas de Barcelona realizaramse, bem como todas as condicionantes para seu planejamento, percebe-se o quão difícil – ou
impossível – é reproduzir esse “modelo” em outras cidades, especialmente em função de um
megaevento. Apesar de quaisquer críticas ao modelo, Barcelona tornou-se a referência em
termos de sucesso e legado dos Jogos Olímpicos, e diversas cidades-sede buscaram reproduzir
estratégias aplicadas pela catalã para se prepararem para os Jogos. É o caso do Brasil, inclusive,
cujo projeto Olímpico buscou dividir a cidade em quatro zonas esportivas, assim como havia
feito Barcelona em 1992, além de um projeto de regeneração da zona portuária que veio
paralelamente aos esforços para o megaevento.
Analisando outras cidades que sediaram os Jogos após 1992, como Sydney em 2000
e Atenas em 2004, também fica claro que faltou um planejamento estratégico mais amplo
alinhado ao planejamento olímpico. Sydney, que optou por realizar os Jogos na área de
Homebush Bay – e assim regenerá-la -, utilizada até os anos 1980 como matadouro e área
de despejos industriais, portanto com solo seriamente comprometido, precisou, apesar de um
longo processo de planejamento anterior aos Jogos envolvendo o local, rever as estratégias
adotadas logo após o evento por não ter alinhado planos em escala municipal e regional àqueles
do megaevento. Um dos principais problemas observados em Sydney foi justamente uma falha
nas estratégias de desenho urbano aplicadas ao Parque Olímpico, que se tornou um local fora
da escala cotidiana necessária ao bom funcionamento de um novo bairro, com suas grandes
arenas e longas distâncias. Segundo a arquiteta e urbanista Helen Lochhead (2006), responsável
pelo desenvolvimento de um novo masterplan para o Parque Olímpico de Sydney no início dos
anos 2000, Sydney não tinha um macroplanejamento atrelados aos Jogos ou uma “estratégia
metropolitana”. Os Jogos foram pensados para sua perfeita realização, porém desconsiderou- o
legado: “Sydney embarked upon the Olympics with supreme confidence – but behind the gloss
there was no metropolitan strategy” (WEIRICK, J. apud LOCHHEAD, 2006, p.2).
Uma estratégia ampla para a cidade envolvendo o Parque Olímpico começou a ser
esboçada logo após os Jogos, em 2001, através do Sydney Olympic Park Act 2001, que incumbia
a Sydney Olympic Park Authority de transformar o parque em uma localidade vibrante e ativa,
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de uso misto (LOCHHEAD, 2006, p.3). Conforme relata Lochhead, uma visão a maior prazo
era necessária para garantir o desenvolvimento de uma estrutura urbana, forma e variedade de
usos que englobassem não só o centro de Sydney, mas toda a região do Parque Olímpico. O
Master Plan 2002 veio nesse sentido; com uma estrutura focada em curto prazo (de sete a dez
anos), propunha novas áreas para comércio, educação, compras, lazer, hotelaria e instituições
culturais no Parque Olímpico, além de identificar oito áreas no centro da cidade perto da estação
ferroviária com potencial para a criação de mais de 200.000m² de área útil (Sydney Olympic
Park Master Plan 2030, p.20-22). Um novo planejamento mostrou-se necessário, e a Sydney
Olympic Park Authority levou a cabo uma avaliação do potencial a longo prazo do local, bem
como sua inserção em um esquema de planejamento metropolitano abrangente – o Metropolitan
Strategy Sydney 2030. A primeira proposta que veio nesse sentido foi a “2025 Vision”, lançada
em 2005, seguida pelo atual plano em andamento “Master Plan 2030”. A principal questão
é a conversão dos amplos espaços intersticiais deixados pelos equipamentos do megaevento
em unidades urbanas menores, mais próximas da escala humana e do pedestre (SYDNEY
OLYMPIC PARK AUTHORITY, 2009, p.22).
Observando o caso de Atenas, sede em 2004, também se percebe que os feitos de Barcelona
não foram alcançados, apesar da cidade também contar com um planejamento estratégico. Em
junho de 1999, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Cultura haviam definido o Plano
Estratégico para o desenvolvimento de Atenas em torno dos Jogos Olímpicos de 2004 (Olympic
Review, 2003, p.47). No entanto, o plano dava demasiado enfoque a obras viárias (novas vias
de tram e trem suburbano, 120km de novas rodovias, extensão da linha de metrô em 10km) e
não focava exatamente nas dinâmicas locais e em sua relação com a infraestrutura construída
(DELLADETSIMAS, 2015). Atenas, que possuía um plano diretor de 1985, começou a ter
leis sancionadas para favorecer as obras no período pré-Jogos, incluindo novas regras para
expropriações. A Lei 2730/1999 introduziu medidas que contornavam regulamentações
estatutárias e procedimentos formais existentes, alterando o plano diretor de 1985. Essa lei
passou a permitir, dentre várias “excepcionalidades”, variações em regulamentações existentes
de uso e ocupação do solo, a preparação de “Planos Especiais de Desenvolvimento Integrado”
para cada área olímpica (eram quatro em Atenas, assim como em Barcelona), que poderiam
se sobrepor aos Planos Locais de uso de solo (ZIFOU et. al., 2004, p.9). Apesar de facilitarem
os procedimentos relativos às diversas obras envolvendo o megaevento, mudanças nas leis
também facilitaram uma ruptura com práticas políticas regulares e processos de planejamento
tradicionais, prejudicando áreas mais afastadas que não receberam a mesma atenção que aquelas
remodeladas para os Jogos. As obras olímpicas, em geral, não incorporadas em uma estratégia
urbana de largo alcance, sofreram uma inércia após os Jogos, com arenas subutilizadas e altos
custos de manutenção.
As edições seguintes dos Jogos parecem tomar caminhos que, ora se aproximam do
“modelo Barcelona”, ora procuram adaptar-se às novas necessidades que o mundo global
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impõe. Pensando em termos de espetacularização e uma arquitetura do starsystem, Pequim,
sede em 2008 das Olimpíadas, é, sem dúvida, o caso mais emblemático, onde o planejamento
cultural parece tomar proporções gigantescas, alinhadas ao objetivo de place marketing do
governo chinês para inserção de sua cidade no contexto global de cidades – não mais somente
pelos produtos chineses que dominam prateleiras em todos os países, mas por contar com os
mesmos arquitetos renomados do Ocidente e seu estilo de projetar e as mesmas características
de qualquer outra cidade de negócios e serviços. Apesar de Pequim 2008 ter sido marcada por
uma grande preocupação ambiental (especialmente em decorrência dos altos níveis de poluição
atmosférica da cidade, que foram um dos principais problemas a serem solucionados como
legado das Olimpíadas), o que parece ter ficado claro com os Jogos foi, na verdade, o poderio
chinês e o espetáculo proporcionado.
Londres, sede em 2012, apesar de utilizar as Olimpíadas como um acelerador para a
regeneração de sua antiga área industrial no leste da cidade (East London) – o que se aproxima,
portanto, de uma das características de Barcelona, a regeneração urbana -, incorporou novas
demandas de sustentabilidade, inclusive adotadas pelo COI em seus manuais e recomendações,
como a utilização de arenas temporárias e desmontáveis, ao invés da construção de diversos
equipamentos que poderiam ficar desativados após os Jogos. As Olimpíadas de Londres são,
portanto, um modelo de transição; ao mesmo tempo em que incorporaram elementos do
planejamento estratégico, também se apropriaram de novas ideias “mais sustentáveis” para o
megaevento – reduzindo-se a escala e contando com um abrangente plano de legado (talvez o
primeiro a ser elaborado dessa maneira) para os Jogos.
Importante lembrar que a região do Parque Olímpico de Londres, Stratford, já havia
recebido outros planos urbanísticos estratégicos antes mesmo da candidatura aprovada aos
Jogos de 2012, como o Stratford City, de meados dos anos 1990, que envolvia importantes
obras de transporte ferroviário e metroviário através de parceria entre instituições públicas e
a iniciativa privada. Além disso, cabe relembrar o plano de regeneração da área das Docas, da
década de 1980, também crucial para a alteração do eixo econômico da cidade em direção ao
leste, que contribuiria para a transformação de parte de East London em Parque Olímpico e
futuro centro de negócios.
1.1.4. Declínio de um Modelo
O desgaste do modelo olímpico pode ser observado através de diferentes fatores: a
redução do interesse em se candidatar à cidade-sede olímpica; as denúncias de corrupção na
organização dos Jogos por parte de governos, empresas e das próprias instituições internacionais
que promovem os megaeventos; problemas sociais mais evidentes após intervenções decorrentes
dos jogos em cidades-sede; dentre outros. Além disso, como já mencionado, questiona-se o
legado que tais megaeventos deixam em suas cidades e países em comparação aos investimentos
realizados; após períodos de crise econômica mundial, aplicar grandes recursos em um evento
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sem idealizá-lo a longo prazo mostra-se um terrível erro, o qual gera consequências desastrosas já
observadas em algumas cidades-sede pretéritas. Repensar maneiras para assegurar o legado dos
megaeventos, aqui discutindo-se especialmente o caso dos Jogos Olímpicos, é imprescindível
nesse novo momento. É evidente que a realização dos Jogos Olímpicos pode trazer benefícios
à cidade-sede, como acelerar obras de infraestrutura, redes de transporte ou regenerar áreas
abandonadas. No entanto, para que tais benefícios sejam maiores que os débitos, deve haver
um ótimo planejamento e uma reformulação nas prioridades relativas às obras para tal evento
(quantas novas arenas são realmente necessárias, se há estruturas existentes que podem ser
reaproveitadas...).
Nesse momento de reavaliação, observa-se uma forte divisão do interesse em sediar
o megaevento. Na contramão das candidaturas à sede das Olimpíadas, algumas cidades vêm
realizando plebiscitos e consultas entre seus habitantes para decidir se devem ou não sediar
os Jogos. Foi o caso de Munique, em 2013, e Estocolmo, em 2014, que votaram contra a
realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em suas cidades. Em 29 de novembro
de 2015 foi divulgado o resultado do referendo realizado na cidade de Hamburgo, sobre a
realização dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 na cidade alemã. A resposta foi de 52% de
votos contra a realização, o que foi seguido pelo Senado – a cidade ficou, portanto, fora da
disputa (HAMBURG, 2015b). Essas formas de democracia são exemplos a serem lembrados e
repetidos ao redor do mundo. Infelizmente, reduzem-se, no momento, a cidades com alto poder
econômico e uma política não tão conhecida por corrupções como em outros países, no que se
inclui o Brasil.
Ao mesmo tempo em que se constatava que altos gastos decorrentes das Olimpíadas
nem sempre geravam um bom retorno como foi visto em Barcelona, e temiam-se resultados
desastrosos como os de Atenas (2004) – levando algumas cidades a retirarem-se da disputa
olímpica -, países emergentes começaram a se interessar cada vez mais pelas Olimpíadas como
chance de atrair investimentos e propagar uma nova imagem ao mundo.
Os BRICS tornaram-se uma presença marcante nas últimas edições de megaeventos.
Em 2008, a China sediou os Jogos Olímpicos de Verão; em 2014, a Rússia sediou os Jogos de
Inverno; em 2016, o Brasil realizou os Jogos Olímpicos de Verão. Os BRICS mostraram-se
presentes também como nações-sede das últimas Copas do Mundo da FIFA: em 2010, a África
do Sul, seguida pelo Brasil em 2014, a Rússia em 2018 e o Qatar em 2022. Segundo Zimbalist
(2015, p.23), esses países deixaram clara sua percepção dos megaeventos como uma forma de
se revelarem ao mundo como uma economia moderna, pronta a participar do mercado e política
mundiais.
Junto a essa oportunidade, no entanto, vem a necessidade de se preparar para o megaevento
– e no caso dos BRICS, isso envolve gastar grandes somas em infraestrutura de transporte,
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comunicação, acomodação, lazer e, claro, esportes. Além disso, os equipamentos esportivos
olímpicos precisam atender altos padrões exigidos pelo COI, normalmente encarecendo ainda
mais os projetos. Os eventos nos países em desenvolvimento e nos BRICS tomam proporções
até então nunca antes vistas, como verdadeiros outdoors luminosos dos países, buscando
reconhecimento e inserção no cenário mundial de todos esses circuitos.
O Brasil não se posicionou de modo diferente: sediar a Copa e as Olimpíadas era uma
promessa de modernização do país, de criação de infraestrutura (transportes, hotelaria, projetos
ambientais, etc.), de abertura a novos investimentos internacionais, a turistas das mais diversas
nações. Além disso, inserir o país nos circuitos internacionais de capital representava uma
chance de respeito até então não obtida. Como afirmou o Presidente Lula, no momento que o
Brasil venceu a candidatura aos Jogos Olímpicos, “O Brasil deixou o seu status de segunda
classe para trás e entrou na primeira classe. Hoje recebemos respeito.” (BROUDEHOUX,
2014, p.433). A candidatura do país envolvia também a oportunidade de legado a ser construído,
enfatizando a criação de transformações a longo prazo nas esferas social, econômica, esportiva
e ambiental (RIO 2016™ ORGANISING COMMITEE..., 2013).
Em meio a essa transformação urbana que as cidades-sede passam, especialmente aquelas
que ainda apresentam déficit em suas estruturas (educação/ saúde/ transportes/ segurança), e
em meio à “espetacularização” que esses eventos assumiram, a arquitetura assume um papel
primordial: capaz de atrair empresas e turistas, mergulha no contexto dos negócios. Passa
muitas vezes de objeto de uso para objeto de imagem, de propaganda. No caso dos BRICS,
há um problema: os investimentos feitos para sediar os Jogos precisam ser justificados perante
uma nação que enfrenta diversos problemas estruturais e sociais. O legado proposto, no entanto,
muitas vezes apresenta um paradoxo: construções de dimensões faraônicas são priorizadas, em
detrimento das reais necessidades das populações envolvidas. Normalmente financiadas com
altas dívidas, os custos posteriores de manutenção acabam tornando-se um fardo, tornando-se
subutilizadas ou fechadas ao público, criando cicatrizes urbanas já reconhecidas como um dos
principais problemas dos megaeventos.
Alguns estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, como a Arena
Pantanal, Arena da Amazônia e o Mané Garrincha, enfrentam problemas atualmente relativos aos
custos de sua manutenção e à falta de uso (MENDONÇA, 2015; GONÇALO JUNIOR, 2017);
sem tradição no futebol, as cidades buscam ocupar os estádios com outros eventos (MENDONÇA,
2015; DUARTE, 2017). Sobre os temidos “elefantes-brancos”, Zimbalist comenta que esses
não só são custosos em sua construção, operação e manutenção, mas também apresentam uma
“questão estética” (ZIMBALIST, 2015, p.96), típica daquela enfrentada por equipamentos de
grande porte, como hipermercados, shopping-centers ou centros de convenções. Geralmente
cercados por estacionamentos, não se integram ao ambiente construído local, influenciando na
percepção negativa do ambiente urbano pelos usuários e, consequentemente, em seu uso (ver
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REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2014). Em termos de equipamentos esportivos construídos para
uma situação excepcional, como a Copa ou as Olimpíadas, tal questão mostra-se ainda mais
crucial, visto as dinâmicas serem uniformes e temporárias.
A arquitetura formal e escultórica vem sendo criticada nos últimos anos pelo termo de
“arquitetura do espetáculo” (derivada do termo de Guy Debord, “sociedade do espetáculo”).
Trata-se de uma arquitetura que renega o ser humano, que é autossuficiente. De fato, os
arquitetos devem ser livres para projetar seus edifícios da maneira como desejarem, afinal,
uma das características básicas do arquiteto é sua capacidade criativa, que se atualiza conforme
novas técnicas e meios surgem. Assim, é também compreensivo que a evolução nos softwares
CAD/BIM tenha possibilitado aos arquitetos novas formas e conceitos, e que esses os tenham
desejado em seus projetos. No entanto, essas formas arquitetônicas vêm sendo utilizadas como
importantes objetos publicitários pelos governos, que buscam atenção internacional através
dos nomes dessa “starchitecture” para atrair investimentos para as cidades. E isso ocorre
especialmente no caso de megaeventos. É também relevante mencionar que boa parte dessas
obras arquitetônicas contemporâneas que empregam as novas tecnologias computacionais
destinam-se ao meio cultural, como museus e arenas, meio este que se tornou praticamente
um pré-requisito em qualquer projeto urbano pautado no Planejamento Estratégico. Destacamse neste contexto o Museu Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, o complexo em Valença
projetado por Calatrava, a Cidade das Artes e da Ciência, e no âmbito de megaeventos esportivos,
como as Olimpíadas, o Estádio Ninho de Pássaro, de Herzog & De Meuron, em Pequim.
Sendo o uso da arquitetura espetacular ou icônica requisito no planejamento estratégico
contemporâneo e nas estratégias de city-marketing, que visam a inserção econômica de uma
cidade no cenário global de consumo (BRIZOTTI-PASQUOTTO; MEDRANO, 2014), o
Brasil optou por adotar a fórmula nas preparações para a Copa e as Olimpíadas. Além de novos
estádios, alguns projetados por grandes nomes da arquitetura internacional, o país teve seu
primeiro edifício projetado por Santiago Calatrava, no Rio de Janeiro - um museu - como
parte da regeneração da região portuária, exemplo do planejamento estratégico cultural.
Um dos principais problemas comumente derivados desta arquitetura é a ênfase exagerada
na forma escultórica, sem imposição de qualquer relevância a longo prazo ou contribuição
para os problemas urgentes nas cidades (BUCHANAN, 2015; BRIZOTTI-PASQUOTTO;
MEDRANO, 2014). Não são poucos os casos em que esta arquitetura negligencia o tecido
urbano e um de seus elementos decisivos - o ser humano -, refletindo interesses políticos e
econômicos particulares de determinados grupos (BRIZOTTI-PASQUOTTO; MEDRANO,
2014). De fato, a arquitetura objeto da crítica é entendida como o projeto do edifício puramente,
diferente de uma compreensão da arquitetura segundo o catalão Oriol Bohigas, por exemplo,
que a entende em simbiose ao desenho urbano. Bohigas (1999) tinha como um dos pontos para
uma metodologia urbana a substituição do urbanismo pela arquitetura, no sentido de esta última
permitir as intervenções na escala mais próxima ao ser humano, de projeto ao invés de plano.
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O distanciamento dessa compreensão da arquitetura como parte do desenho urbano e, portanto,
da cidade, em consonância à ideia do espetáculo urbano leva a concepções equivocadas sobre a
forma urbana a ser construída. Questiona-se, porém, se a questão é arquitetônica ou política: devese criticar a arquitetura das formas escultóricas (e seus arquitetos) ou sua descontextualização
frente a questões sociais mais importantes ainda a serem resolvidas? O fato de muitas dessas
obras se tornaram elefantes-brancos está relacionado ao contexto econômico/social/político em
que estão inseridas. O Brasil, infelizmente, ainda possui muitas outras preocupações além de
boa arquitetura para seus megaeventos: talvez fosse preciso focar em suas cidades, para depois
focar em seus edifícios, ao invés de se esperar que um edifício fosse impulsionar a solução para
todo o seu entorno.
Um futuro mais sustentável para as Olimpíadas
O declínio da popularidade das Olimpíadas tem levado o Comitê Olímpico Internacional
a rever algumas de suas recomendações e exigências para as cidades-sede. Aspectos relativos à
sustentabilidade dos Jogos vem sendo frequentemente e cada vez mais questionados, exigindo
uma resposta das organizações e instituições que promovem os megaeventos. Desde 2003, o
COI vem implementando uma reforma para atender a critérios de sustentabilidade, como a
Agenda 2003 e, mais recentemente, a Agenda 2020.
As Olimpíadas de Londres, de 2012, foram a primeira a ser impactada pela nova agenda
de legado do COI, que começou em 2003. Destaca-se pelo uso de arenas temporárias e extensões
removíveis em algumas, como as arquibancadas do Centro de Natação, projeto da renomada
arquiteta Zaha Hadid. Além disso, em termos de sustentabilidade, cabe ressaltar a construção
de uma usina de energia combinada de calor e resfriamento, que fornece aquecimento a todo o
parque, incluindo a Vila dos Atletas (atual East Village).
Aprovada em dezembro de 2014, a Agenda 2020 (IOC, 2014) fornece quarenta
recomendações para o futuro do movimento olímpico, incluindo desde mecanismos que
garantam a transparência, boa governança e ética dos Jogos, até recomendações contra o doping
de atletas e sobre a arquitetura e planejamento do megaevento. Segundo a Agenda 2020, por
exemplo, só deverão ser construídas instalações permanentes quando realmente necessário,
devendo os equipamentos ser, preferencialmente, temporários ou itinerantes. Além disso, está
presente uma recomendação que, a princípio, contraria a ideia de trazer todos para o mesmo
local que baseia o espírito olímpico: o COI passa a permitir a organização de competições
e esportes inteiros fora da cidade-sede, ou em casos excepcionais, fora do país-sede, se por
razões geográficas e de sustentabilidade (Item 4 da Recomendação 1). Outra recomendação
que demonstra uma reviravolta no crescimento do megaevento olímpico é a de número 9, que
estabelece limites no número de eventos, atletas, treinadores e pessoal de apoio para as edições
dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Se o evento apresentou crescimento constante até
então - um dos fatores para sua transformação em megaevento -, agora parece ser o momento
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de reavaliar suas dimensões. Todo o cenário abordado revela que é preciso repensar o processo
de candidatura e, mais do que isso, rever o significado desse megaevento.

1.2.

Desenho Urbano para o Futuro das Olimpíadas
O reconhecimento da necessidade de revisão da estrutura dos Jogos Olímpicos não é

recente. Poynter (2015, p.171) aponta para um “equilíbrio melhor entre o comercial e o social”,
que deve ocorrer também “entre os novos espaços urbanos imaginados pela elite políticosocial que organiza o megaevento e os espaços urbanos em que seus cidadãos desejam viver”.
Coaffee (2011) também já apontava que agendas de cidades-sede deveriam prestar atenção a
uma combinação entre regeneração duradoura a sustentabilidade ambiental.
Se, no neoliberalismo, o modelo de cidade competitiva levou urbanistas a adotarem
estratégias de criação de paisagens atraentes (especialmente ao capital), ao mesmo tempo em
que eficientes e produtivas, com uma “nova relação entre forma e função”, onde o desenho
urbano e arquitetônico deveria estimular o desenvolvimento urbano e a regeneração e atrair
o capital estrangeiro (BURGESS; CARMONA, 2009, p.73), no momento atual, percebe-se
que somente revisar essa relação não é mais suficiente. Além disso, ressalta-se o forte papel
exercido pela cultura nessa fase atual do planejamento no neoliberalismo, que também passa
a ser contestado no momento que o precede (a arquitetura das formas exacerbadas, a cultura
transformada em mercadoria, etc.). A cultura, exposta até então em formas arquitetônicas pela
cidade, geradora de símbolos e centralidades, coroada por um starsystem arquitetônico, após
diversos casos lembrados como elefantes brancos, deve também ser repensada em sua “casca”,
adquirindo novo sentido no espaço urbano.
Com novos princípios de sustentabilidade e questões sociais que urgem em todas as
cidades globalizadas (de “primeiro” ou “terceiro mundo”, ainda que em diferentes escalas,
naturalmente), o que definirá o sucesso de operações urbanas de amplo alcance, como
as Olimpíadas devem ser, é justamente a capacidade de se reinventar – mais uma vez – a
relação entre forma e função; não mais apenas confrontando o funcionalismo modernista, de
espaços e zonas segregados, mas confrontando também espaços que se dizem de uso misto e
no entanto não colaboram para integrar diferentes realidades, nem relacionam-se com a esfera
local. Retomar conceitos tradicionais de desenho urbano em alinhamento a tecnologias para
economia de recursos não renováveis e maior aproveitamento daqueles renováveis (energia
solar, eólica), bem como estratégias de mobilidade verde (veículos elétricos, bicicletas,
encurtamento de distâncias) e garantir ambientes vibrantes, sem que pareçam todos iguais
e moldados pelos mesmos investidores, é um desafio que deve ser alcançado em um novo
momento de planejamento para tais operações – incluindo megaeventos e, mais precisamente
no caso deste texto, os Jogos Olímpicos.
O que definirá o sucesso e o futuro do planejamento dos Jogos Olímpicos será a
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capacidade de sintetizar as mudanças de uma sociedade e cidades em constante evolução em
estratégias de desenho e projeto, considerando planos locais existentes e visões a longo prazo.
Conforme relatado ao longo desse primeiro capítulo, Barcelona obteve seu conhecido sucesso
pela combinação de um planejamento estratégico muito bem delineado por mais de uma década
antes dos Jogos Olímpicos a suas necessidades de reestruturação urbana frente o cenário global
de investimentos através de bom desenho urbano e arquitetura. Sydney passa atualmente por
momento de revisão das estratégias de desenho urbano que moldaram seu parque olímpico no
final dos anos 1990, de forma a garantir espaços mais próximos da escala humana, da fruição
de urbanidade. Londres parece caminhar em um bom sentido com um projeto que, além de
pautado em diversas revisões ao longo dos anos, procura também incorporar aspectos de
desenho urbano tradicionais da Inglaterra e da Europa, tentando produzir unidades urbanas de
escala menor que aquela necessária ao bom funcionamento dos Jogos.
Portanto, nesse momento que se desenvolve de revisão do significado do megaevento
olímpico, há que se lembrar também da revisão do significado do desenho urbano para
suas cidades-sede, buscando boas referências históricas de planejamento, além, é claro, das
referências às próprias dinâmicas locais existentes.
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Figura 17 - Praça na área do grande projeto urbano recente em Kings Cross, em Londres. Espaços de convívio
e edifícios mais modernos irão regenerar a região. Ver mais página 127. (Foto da autora, maio 2016)

2

Desenho Urbano no Urbanismo Estratégico
“A city is more than the sum of its inhabitants. It has the power to generate a surplus
of amenity, which is one reason why people like to live in communities rather than in
isolation. (…) bring people together and they create a collective surplus of enjoyment;
bring buildings together and collectively they can give visual pleasure which none can
give separately” (CULLEN, 1961, p.7)

2.1. Mudanças de Paradigma no Desenho Urbano no Século XX
Conforme esclarecido no capítulo anterior, ao discutir a mudança de um
masterplanning típico do pensamento moderno urbanístico para um planejamento
estratégico característico de uma era globalizada, as mudanças de paradigmas do
planejamento urbano acarretam transformações físicas na cidade, em sua forma urbana. Do
mesmo modo como as cidades industriais saturadas do final do século XIX necessitavam
de intervenções que aumentassem a provisão de iluminação natural nas ruas e edifícios e
melhorassem sua salubridade, além de obras para melhorar o tráfego crescente de veículos
e pessoas, como a abertura de avenidas mais largas, também as cidades pós-guerra dos
anos 1920 necessitavam de um planejamento racional, onde reconstruir era prioridade e
no qual milhares de novas habitações precisavam ser erguidas, tendo o modernismo de
Le Corbusier e sua ideia de uma tábula rasa feito sentido, então. A partir dos anos 1960,
no entanto, há uma inflexão no pensamento urbanístico. Diversos arquitetos, urbanistas,
jornalistas e sociólogos, dentre os quais se destacam Henri Lefebvre, Jane Jacobs, Jan
Gehl, Gordon Cullen, Kevin Lynch e Rob Krier, que serão abordados adiante, começam
a perceber as mazelas do modernismo para a vida urbana e as relações interpessoais
estabelecidas na cidade, levando novas relações de desenho urbano a serem difundidas e
exaltadas, com implicações para a forma urbana. É a essa maneira alternativa de se pensar
a cidade e às relações entre ambiente construído e habitantes, desenvolvida a partir dos
anos 1960 e complementada com anseios sobre sustentabilidade urbana no final do século
XX, que esse capítulo se dedica. As informações adiante apresentadas sobre a inflexão
do pensamento urbanístico, do moderno para o pós-moderno e contemporâneo visam
proporcionar argumentos para as futuras análises de desenho urbano das obras olímpicas
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discutidas nesta tese, evidenciando, por exemplo, a retomada de estratégias de desenho urbano
típicas da cidade histórica europeia, criticadas no início do século XX, por profissionais de
diferentes disciplinas anos depois.
Apesar de não propor ou almejar uma historiografia do urbanismo europeu, o presente
capítulo pretende delinear como as estratégias urbanas mudaram de cidades feitas para comércios
e poderes locais na Idade Média até trocas e negociações pela internet e poderes descentralizados
nas cidades contemporâneas. O panorama a ser apresentado visa evidenciar as diferenças entre
três períodos considerados como decisivos para compreender as atuais tendências de urbanismo
e desenho urbano observadas em grandes projetos europeus (que se tornam referência inclusive
no Brasil): a época medieval e seu traçado “orgânico”; o modernismo e sua concepção de
repúdio à época anterior; e o planejamento estratégico contemporâneo que, considerando o
desenvolvimento da cidade em partes e aplicando conceitos em discussão desde a década de
1960 (como o de “cidades para pessoas”), derivados de um pensamento pós-moderno, mas em
revisão a esse também, incorpora tendências surgidas no final do século XX, como a ideia de
um urbanismo sustentável.
Tendo isso em mente, após traçar o mencionado panorama, esse capítulo propõe-se
a abordar três dos principais projetos de regeneração e desenvolvimento urbano europeus
contemporâneos, localizados em Copenhagen, referência em urbanismo sustentável e qualidade
urbana, visitados durante período de pesquisa junto à Faculdade de Arquitetura da Royal Danish
Academy of Fine Arts em 2016, e Londres, cidade-sede das Olimpíadas de 2012, também
visitada durante estágio de pesquisa em 2016. Fornece-se, para cada projeto apresentado, um
breve histórico de seu planejamento, de modo a evidenciar questões como governança, perfil
dos empreendimentos e principais conceitos teóricos aplicados. Acredita-se que a análise atenta
de suas estratégias de desenho urbano fornece lições valiosas para compreender o fenômeno
urbano brasileiro contemporâneo, em especial o objeto dessa tese, as obras das Olimpíadas do
Rio de Janeiro de 2016 localizadas na Barra da Tijuca, estudado no capítulo 2.

2.2. Da Idade Média ao Século XX: Cidade em Transformação
O burgo, fruto do estabelecimento do nômade num determinado território, deu origem
às primeiras cidades da Idade Média, ainda que não fossem assim chamadas. Seu planejamento
era muitas vezes marcado por linhas curvas, ruelas e caminhos tortuosos. Segundo Corbusier
(2009, p.6): “Nas terras que as populações iam invadindo pouco a pouco, a carroça passava aos
trancos e barrancos ao sabor das protuberâncias e das concavidades, das pedras ou da turfa;
um riacho era um grande obstáculo. Assim nasceram os caminhos e as estradas.”. Tal passagem
reflete a visão modernista de uma falta de planejamento das cidades até o século XVIII ou XIX,
a qual, conforme demonstram alguns autores, como Lewis Mumford no clássico “A Cultura das
Cidades” (1938) ou mais contemporâneos como Albrecht Classen em suas pesquisas sobre o
espaço urbano na Idade Média (2009, p.93-94), não é verdadeira em sua totalidade. Talvez seja
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válido dizer que se essa visão ainda hoje persiste, é devido à forte influência do pensamento
moderno sobre o planejamento atual. Para a geógrafa Anngret Simms (1992, apud CLASSEN,
2009, p.94), apesar de um suposto planejamento caótico e irregular pelas cidades medievais,
tanto os planos urbanos e disposição de ruas, bairros, espaços públicos, etc., demonstram que
o motivo de as cidades terem se desenvolvido tão bem ao longo do tempo deveu-se ao fato
de seus administradores ou “senhores” terem grande interesse na promoção e continuação do
desenvolvimento urbano.
Lefebvre (2001, p.12) descreve as cidades medievais como “centros de vida social e
política onde se acumulam não apenas as riquezas como também os conhecimentos, as técnicas
e as obras (obras de arte, monumentos) ”. Entendida como “obra”, a cidade, para Lefebvre, é
antes “valor de uso”, ao invés de “valor de troca”, no que vem a se transformar após o processo
de industrialização e a constituição de uma rede de cidades pautada pelo comércio, divisão do
trabalho e centralização do poder (LEFEBVRE, 2001, pp. 12-13).
Tal processo, iniciado após a primeira Revolução Industrial na Inglaterra e estendido a
diversos outros países europeus, em conjunção a uma revolução na produção agrícola pelo novo
maquinário que substitui parte da mão de obra rural e culmina na emigração rural para centros
industriais (estes incapazes de assimilar o novo contingente populacional na mesma escala
que a própria industrialização), leva à extrapolação dos limites físicos tradicionais das cidades
(CALABI, 2012, pp.13-14) e a transformações espaciais (SICA, 1981; MUMFORD, 1945).
Aos poucos, os muros das cidades feudais abrem-se ao comércio e ao capitalismo, implicando
no crescimento das áreas urbanizadas e, como ressalta Paolo Sica (1981, p. 40), também no
valor do solo. Alteradas as bases econômicas, de relação de trabalho e a forma física das
cidades, estas caminham em direção a tornarem-se centros comerciais de um capitalismo em
ascensão, em que as desigualdades também são acentuadas e não raro, atributos da urbanidade
inicial colapsam (MUMFORD, 1945). Paralelamente, principalmente a partir do século XIX,
uma forte cena cultural tomava conta, com movimentos artísticos, poetas e escritores vivendo
nas grandes capitais. É nesse momento que surge, em Paris, a figura do flanêur, o homem que
caminha pela cidade sem rumo definido, desfrutando da paisagem urbana, cujo traçado ainda
tinha grandes heranças do período medieval. 13
No século XIX, as estradas de ferro e os automóveis demandavam da cidade novas
configurações espaciais, às quais o traçado herdado dos burgos já não mais correspondiam.
Além disso, uma forte questão militar em um período de grande efervescência política exigia
redes viárias mais acessíveis e um plano urbano mais estratégico. A solução, segundo Corbusier
(2009, p.7), era recortar o tecido urbano existente: “As capitais não têm artérias, têm apenas
13
Francesco Careri (2003, p.73) descreve o flanêur, que frequentava a cidade (Paris) no final do século XIX,
como “that ephemeral character who, in his rebellion against modernity, killed time by enjoying manifestations of
the unusual and the absurd, when wandering about the city.”
97

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

capilares; o crescimento marca-lhes a doença e a morte. Para sobreviverem, sua existência está
há muito tempo nas mãos de cirurgiões que retalham sem cessar. ”. Haussmann era visto como
um desses “cirurgiões”, cujas obras nas últimas décadas do século XIX alteraram definitivamente
a forma urbana de Paris, abrindo grandes bulevares e destruindo antigos bairros de traçado
medieval. Para Lefebvre, entretanto, a figura de Haussmann estava longe de um “benfeitor” ao
urbanismo; seu propósito era militar, “pentear Paris com as metralhadoras” citando Benjamin
Péret. A destruição do traçado orgânico, das “ruas tortuosas, mas vivas”, dos “bairros sórdidos,
mas animados” pelos chamados bulevares e bairros burgueses visavam, segundo Lefebvre,
exaltar o poder do Estado (LEFEBVRE, 2001, p.23). Patrick Geddes (apud BASIAGO, 1996,
p.139), em 191514, já criticava a destruição da “forma vital da cidade medieval” por diversos
estágios de militarização, fortificação (incluindo as obras de Haussmann), regionalização
e industrialização; para ele, as cidades medievais eram modelo de planejamento de espaços
públicos e ruas, incluindo monumentos públicos, mercados e jardins.
As drásticas alterações no tecido urbano empreendidas por Haussmann seriam elevadas
à ideologia no início do século XX, quando o modernismo alteraria ainda mais a forma urbana.
O Plan Voisin de Corbusier para Paris considerava a cidade uma tábula rasa e propunha um
novo grid quadriculado de ruas (de 7, 9 e 11 metros de largura) e artérias (de 50, 80 e 120 metros
de largura) (CORBUSIER, 2009, p.264), com enormes arranha-céus (200 metros de altura)
em planta de cruz no centro dos quarteirões criados, rodeados por estacionamentos e parques.
Segundo Corbusier, “uma cidade vertical, uma cidade que recolheu suas células esmagadas
no solo e as dispôs longe do solo, no ar e na luz” (CORBUSIER, 2009, p.264). 15 Além disso,
o plano evidenciava uma separação dos usos, entre quatro zonas: norte, sul, leste e oeste –
cada qual, uma “cidade”. A “cidade das residências”, de acordo com Corbusier, estaria a oeste,
separada da “cidade de negócios”. Esta última, segundo o arquiteto, seria idealizada como uma
sede de comando, com milhares de escritórios reunidos em um só local. A visão modernista
da separação funcional dos usos fica clara na descrição do arquiteto: “Um escritório é um
órgão preciso que nada tem em comum com a habitação. A hora do trabalho exige locais que
sejam instrumentos de trabalho.” (CORBUSIER, 2009, p.265). Como será visto adiante, novas
teorias sobre desenho urbano envolvendo uso misto condenam piamente a visão funcionalista
do modernismo, aproximando-se da crítica de Lefebvre, em prol da “vida urbana”. Outro
ponto presente na concepção do Plan Voisin criticado por tais teorias é a idealização da cidade
para vistas a partir do avião, denominada por Jan Gehl posteriormente como a “Síndrome de
Brasília”: a síndrome do planejamento feito para o olhar aéreo, que negligencia a escala humana,
do pedestre (GEHL, 2013, p.195).
O modernismo e seus conceitos higienistas, de densidade e tráfego prevaleceram por anos
14
Geddes, P. (1915) Cities in Evolution (edição de 1948) London: Williams and Norgate.
15
De acordo com Corbusier (2009, p.265), a densidade dos bairros antigos de Paris é quadruplicada,
passando de 800 habitantes por hectare para 3500 por hectare.
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e são visíveis até hoje em projetos urbanos, inclusive projetos ligados a megaeventos: grandes
áreas verdes sem diversidade de usos; altas torres espaçadas; largas avenidas cortando o tecido
urbano; zoneamento funcionalista gerando bairros completamente residenciais ou comerciais;
dentre outras características. O pensamento, originário na Europa, cruzou o oceano e prosperou
na América, em especial nos Estados Unidos, originando cidades regidas por um sprawl
urbano, de baixa densidade, e pela destruição de grandes áreas dos centros existentes (cheios de
história, muitas vezes) para atender a “novas demandas” do capital (WIEDENHOEFT, 1981).
O modernismo tinha como impulso a visão da cidade como um caos a ser eliminado através de
uma nova ordem, desconsiderando a história vernacular e a formação de determinados bairros na
cidade como processos culturais, sociais e, portanto, valiosos (Corbusier propõe a destruição do
bairro parisiense Marais, por exemplo, com a permanência das igrejas históricas, no entanto16).
Para Corbusier, o “traçado das mulas” devia ser extinguido, de forma a descongestionar o
centro - o coração das cidades – que se encontrava, no início do século XX, “mortalmente
doente” (Corbusier, 2009, p.87). Segundo ele, “A confusão encontra-se portanto na origem de
nossas cidades modernas. Erigidas ao longo do caminho das mulas, os traços pueris de sua
infância subsistiram exatamente no coração das imensas cidades modernas, comprimindo-o
com a rede fatal de sua desordem. ” (CORBUSIER, 2009, p.86). Como solução, afirma: “(...)
penso bem friamente que cumpre chegar a essa ideia de demolir o centro das grandes cidades
e de reconstruí-lo (...)” (CORBUSIER, 2009, p.87). Para Corbusier (2009, p.65), as cidades
de seu tempo representavam um “espetáculo de individualismo excessivo” e uma “balbúrdia”,
faltando-lhes “medida de referência” e “unidade no detalhe”, assim como possuíam as cidades
ditas de arte, como Veneza, Siena, Bruges, Istambul17. Segundo ele, percebe-se no século
XIX o “sentimento moderno” e o começo de uma “época de criação”, baseados na geometria,
construção e síntese. Importante ressaltar, no entanto, que tal “síntese” em muito difere daquela
proposta posteriormente por Lefebvre, como solução para a crise da cidade. Enquanto a síntese
de Corbusier tem um caráter destrutivo do tecido urbano antigo, a de Lefebvre (2001) visa
responder à crise da cidade causada pelo sentimento moderno que fragmentou a cidade e suas
relações formais e sociais.
Apesar de críticas já naquela época, como as de Léandre Vaillat descritas por Corbusier,
16
“Os bairros do ‘Marais’, dos ‘Archives’, do ‘Temple’, etc., seriam destruídos. Mas as igrejas antigas são
salvaguardadas. Elas se apresentariam em meio ao verde; nada mais sedutor!” (CORBUSIER, 2009, p.270)
17
Uma contradição talvez em seu discurso, visto que grande parte do “charme” e sucesso da vida urbana
dessas cidades deve-se ao seu traçado, fortemente pautado no traçado medieval. O que Corbusier enaltece em tais
cidades, entretanto, são aspectos visuais de uniformidade de cores, tipologias (residências são feitas com certo
material, edifícios religiosos com outro, por exemplo) e de um skyline harmônico (o qual opõe ao de Nova Iorque,
na época já com alguns de seus famosos arranha-céus). A ideia de uma modulação e uniformidade de detalhes,
ruas e bairros inteiros defendida por Corbusier (2009, p.68) é refutada por Jan Gehl (2011, 1996) e Wiedenhoeft
(1981), por exemplo, para quem os diferentes detalhes das fachadas fornecem elementos visuais atraentes à escala
humana. Seguindo tal pensamento, arquitetos e urbanistas contemporâneos visam resgatar uma variedade de
estilos e um desenho urbano mais “tradicional” em novos empreendimentos. Basta ver o exemplo de Londres,
discutido adiante, que transformará o parque olímpico em diferentes bairros de caráteres distintos, baseados em
estilos diversos de edificações de períodos anteriores, tradicionais da cidade.
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ou correntes teóricas como a do austríaco Camilo Sitte (1889/1992), que evocava a linha curva
e o tecido urbano tradicional, o modernismo prosperou (talvez muito mais por sua estética
minimalista que por sua proposta de relação com o tecido urbano), tendo sido erigidos edifícios
baseados em seus princípios até os anos 1970-80, inclusive. Entretanto, as décadas subsequentes
mostraram as mazelas desse tipo de desenho urbano (BUCHANAN, 1991). Diversos conjuntos
habitacionais tornaram-se guetos, a cidade deixou seu caráter de fricção social para dar lugar a
funções compartimentadas e comunidades isoladas.18 Paralelamente, o crescimento das cidades
aumentou índices de migração e, consequentemente, a ocupação desordenada do solo, demanda
por infraestrutura (saneamento básico, por exemplo) sem aumento compatível da oferta, e o
adensamento horizontal de novas áreas antes não ocupadas da cidade, que aumentou distâncias
entre postos de trabalho e residências.
Apesar das edições dos CIAM da década de 1950 exaltarem um novo modelo de
arquitetura, em teoria em contraposição ao modernismo de Corbusier e sua Ville Radieuse,
o resultado prático desses modelos não foi muito distante daquele em termos das relações
estabelecidas entre o ser humano e o espaço urbano público, da rua e da vida em comunidade.
De acordo com Kenneth Frampton (2003, p.330), o CIAM VI, em 1947, tinha como objetivo
“trabalhar para a criação de um ambiente físico capaz de satisfazer as necessidades emocionais
e materiais do homem”, visão que seria exaltada também no CIAM VIII, em 1951, através
do tema “o Coração da Cidade”, evocando a necessidade de uma satisfação humana além da
funcional (FRAMPTON, 2003, p.329). No entanto, segundo Frampton, os arquitetos da “velha
guarda” dos CIAM não conseguiam avaliar de maneira realística a difícil situação urbana da
época, levando a um rompimento na versão de 1953, o CIAM IX, quando uma nova geração de
arquitetos contestou as quatro divisões funcionalistas da cidade pela Carta de Atenas: moradia,
trabalho, lazer e transporte. A próxima edição, o CIAM X, em 1956, consolidou então a
formação do grupo Team X19 (com arquitetos dessa chamada nova geração) e teve como tema a
busca por uma “relação mais precisa entre a forma física e a necessidade sociopsicológica”. No
entanto, ao analisar os projetos feitos em Londres por dois arquitetos do Team X, Alison e Peter
Smithson, como o conjunto habitacional Golden Lane (1952) e sua repetição em outras partes

18
Na Grande Londres, por exemplo, há diversos conjuntos habitacionais construídos entre as décadas de
1960 e 1970 sob princípios modernistas, ainda que seus autores aleguem uma revisão no desenho urbano (como
o dos conjuntos brutalistas dos anos 1960). Alguns, no entanto, passaram a ser considerados um problema ao
poder público ao longo dos anos e frente a projetos recentes de renovação urbana, estão marcados para demolição:
Heygate Estate em Elephant and Castle, Robin Hood Gardens em Poplar e Thamesmead no sudeste de Londres
(WILES, 2016). O exemplo clássico de conjunto habitacional modernista que se transformou em um gueto é o
Pruitt-Igoe em St. Louis/EUA, finalizado em 1955, que já na década de 1960 entrou em um grave processo de
decadência e deterioração, com casos de tráfico e violência no complexo, culminando em sua demolição em 1972.
Nas palavras de Charles Jencks (apud MOORE, 2012), “Modern architecture died in St Louis, Missouri on July
15, 1972, at 3.32pm (or thereabouts)”.
19
O grupo de arquitetos era formado pelos holandeses Jaap Bakema e Aldo van Eyck, pelos britânicos
Alison e Peter Smithson, pelo italiano Giancarlo De Carlo, e pelos franceses Georges Candilis e Shadrach Woods.
Além desses, estavam envolvidos José Coderch, Ralph Erskine, Amancio Guedes, Herman Hertzberger e Oswald
Mathias Ungers. (http://www.team10online.org/)
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da metrópole, Frampton (2003, p.331) aponta que a obra “parecia tão contrária à continuidade
da cidade existente quanto as projeções haussmannianas do Plano Voisin de Le Corbusier, em
1925”, mesmo com sua forma em bloco perimetral.
Mais tarde, Paul Walker Clarke (2003) também apontaria para o fracasso do modelo
modernista, que se materializou em diversos projetos até meados do século XX. O autor coloca
a ascensão do modelo como decorrente da crise da cidade no século XIX - em sua passagem
de centros de comércio para centros fabris e produtivos, gerando alterações profundas e
traumáticas na paisagem –, a princípio interessado em solucionar a crise da habitação
gerada pela concentração recente de novas populações urbanas, através de uma arquitetura
funcional e da intensa construção. Entretanto, conforme Clarke descreve, a ideia modernista
de que a arquitetura para ser legítima deveria referenciar-se a si própria, separar-se de seu
significado social e histórico estava atrelada, na verdade, ao período em que se inseria, quando
o capitalismo evoluía e era preciso “destruir para criar”. Surgia, assim, a cidade corporativa a
partir das contradições da cidade industrial, utilizando ainda conceitos modernistas para tal –
os Central Business Districts das cidades americanas sendo o maior expoente desse momento.
A atividade industrial continuava dentro da esfera corporativa, dependendo da produção e
realização de valor. O modelo keynesiano de cidade que buscava reestruturar as cidades do
pós-Segunda Guerra - devastadas na Europa e ávidas por “renovação urbana”20 nos Estados
Unidos (WIEDENHOEFT, 1981, p.11) -, foi consolidado com a ajuda de uma série de outros
fatores, segundo Clarke (2003, p.34): políticas federais, práticas de zoneamento, padrões de
investimentos por instituições bancárias, empreiteiras e a indústria da construção civil, além das
indústrias de energia, automóveis e construção de rodovias. Essa conjunção de fatores levou o
sprawl dos anos 1950 e 1960 a dominar a paisagem urbana21.
Os anos 1960 marcam uma inflexão no pensamento urbanístico, com diversos autores
apontando para uma revisão do conceito de planejamento da cidade existente, ainda fortemente
pautado nos princípios modernos. Utopias pós-modernas concebiam novas relações espaciais
para arquitetura e cidade, com grupos como o Archigram tendo grande destaque. Nos Estados
Unidos, destaca-se a publicação de Robert Venturi, “Complexidade e Contradição em Arquitetura”
(1966), enquanto Aldo Rossi, na Itália, publicava seu livro “Arquitetura da Cidade” (1966),
ressaltando a volta às relações urbanas tradicionais, anteriores ao modernismo. Paralelamente,
arquitetos, sociólogos, urbanistas e escritores buscavam o resgate de condicionantes históricas
no projeto urbano e arquitetônico, refletindo no desenho e interações sociais. Jane Jacobs, em
20
Wiedenhoeft, Professor emérito de história da arte americano e autor do livro “Cities for People”,
de 1981, menciona a inauguração do programa de renovação urbana (urban renewal) nos Estados Unidos em
1949, que pressupunha que a decadência era originária da obsolescência e que a única maneira de reverter esse
processo era reconstruir do zero em uma escala maior, com novos usos (considerados melhores que os anteriores)
(WIEDENHOEFT, 1981, p.10). Cita também o programa “model cities”, de 1966, cujo resultado foi uma perda
nítida de edifícios, comércio e viabilidade econômica (WIEDENHOEFT, 1981, p.11).
21
Esse sprawl, geralmente associado às cidades americanas, tem exemplares também na Europa do pósguerra. Por exemplo, na Holanda, Pendrecht; em Copenhagen, Brøndby højhuse.
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sua obra “Morte e Vida das Grandes Cidades” (1961) criticava o sprawl das cidades americanas,
os edifícios muito altos, a falta de uma noção de comunidade entre os habitantes do mesmo
bairro. De maneira análoga, a leitura de Kevin Lynch e Gordon Cullen revela princípios de
desenho urbano essenciais que foram perdidos na construção das cidades durante o século
XX, como diversidade, ritmos, surpresa, etc. Aldo Van Eyck, integrante do Team X, apontou
para a “erradicação tanto do estilo quanto do lugar” pela arquitetura moderna, afirmando
que o planejamento holandês do pós-guerra apenas produzira o “‘nenhum lugar’ habitável e
organizado da ‘cidade funcional’” (FRAMPTON, 2003, p.336). Segundo Clarke (2003, p.35),
uma série de fatores globais geraram reflexos nas políticas urbanas no fim dos anos 1960 e 1970:
a crise do petróleo, a Guerra do Vietnam, o Movimento pelos Direitos Civis, o Movimento
anti-Guerra, revoltas estudantis (como a de maio de 1968) e a crise do modelo keynesiano de
cidade com o avanço do neoliberalismo. Nesse momento, noções de “bairro” e “comunidade”
passavam a ser centrais na resistência à contínua transformação urbana; surgia a noção de
“lugar”, mais importante do que a “produção do espaço” (CLARKE, 2003, p.35). “Modernism
seemed exhausted at the same time as the economic engine faltered. The postwar strategies of
the Keynesian program eroded as revived world trade increased foreign competition in durable
and consumer goods.” (CLARKE, 2003, p.35).
Em 1968, Henri Lefebvre apontava para a crise da cidade, uma crise que até o momento
não parece ter encontrado solução completa. Para ele, a industrialização havia sido o principal
motor da formação do meio urbano e das transformações na sociedade (LEFEBVRE, 2001,
p.11). A crise que se colocava era teórica e prática: o conceito da cidade, atrelado à cidade préindustrial e pré-capitalista, estava em transformação; na prática, os núcleos urbanos estavam
“rachando”, em um processo constante de deterioração, uma vez que não eram substituídos
por uma nova realidade: “O núcleo urbano não cedeu seu lugar a uma ‘realidade’ nova e bem
definida, tal como a aldeia deixou a cidade nascer. E, no entanto, seu reinado parece acabar.”
(LEFEBVRE, 2001, p.21).
No campo da prática, o arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl publicava em 1971
sua obra seminal “Life Between Buildings”. Advogando pela volta de cidades para pessoas
(que viria a ser o nome de seu livro posteriormente mais conhecido, lançado nos anos 2000),
no reconhecimento das necessidades sociais (e convívio) do ser humano, Gehl exaltava as
qualidades de espaços urbanos por seu desenho. Importante ressaltar a diferença entre a ideia
de “cidade para pessoas” de Gehl e amplamente debatida na atualidade e a ideia da “cidade
para o homem” de Corbusier. No modernismo, o homem é visto como um tipo, um ser humano
modelo, capaz de domesticar seu ambiente, inclusive a natureza, através da razão. “O homem
destrói e retalha a natureza. Opõe-se a ela, combate-a, instala-se nela. Trabalho pueril e
magnífico”, escreve Corbusier (2009, p.23). Assim, a relação entre homem e cidade para o
moderno é a de dominação-subordinação, uma ação ordenada que considera o ambiente uma
tábula rasa. Décadas depois (em especial a partir dos anos 1960), após evidências do fracasso
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ou prejuízos desse pensamento para a noção de cidade e também para a sociedade, a ideia de
“cidades para pessoas” é cultuada no intuito de restaurar as relações entre o ambiente construído
e o ser humano, recuperar a escala humana, do pedestre, bem como evocar sensações através
do desenho urbano. Em suma, o conceito de cidade passava por revisão – desde aquele aceito
e construído na Idade Média, contestado e demolido na cidade industrial, até um que viria a ser
debatido com força e ganharia adeptos em diferentes países e disciplinas a partir da segunda
metade do século XX, estendendo-se até o século XXI. A partir dos anos 1980, principalmente,
após a Conferência de Estocolmo de 1972 para o Meio Ambiente e o Relatório Brundtland
em 1987, é difundida ainda a ideia de um desenvolvimento sustentável das cidades; homem
e cidade devem estar em simbiose, garantindo autonomia dos dois ao mesmo tempo em que
reconhecem sua mútua dependência.22 O ambiente natural, visto pelo modernismo como um caos
ou selvageria a ser domesticado, passa a ser visto como aliado na construção de espaços mais
saudáveis e aprazíveis para a vida humana, buscando-se não mais sua dizimação ou ordenação
puramente técnica, mas processos baseados no urbanismo ecológico, como adensamento
estratégico, naturalização de rios, conversão de áreas contaminadas em parques, dentre outros.
A seguir, discute-se essa revisão no conceito de cidade, em termos da tipologia e
forma urbana, a partir de teóricos como Anthony Vidler, Rob Krier, Gordon Cullen, Manuel
Castells, Henri Lefebvre, Jan Gehl, dentre outros. Destacam-se nesta tese, em relação à crítica
ao pensamento urbanístico modernista os dois últimos autores; Lefebvre, pelo viés teórico,
utilizando primariamente sua ideia dialética da forma urbana em relação à sociedade (e não seu
pensamento político ou revolucionário em relação ao urbano) e suas discussões sobre a crise da
cidade industrial; Gehl, pelo teor prático de seu trabalho como arquiteto urbanista dinamarquês
que, apesar de toda fama alcançada nos anos 2000, discute e critica com fundamentos bastante
sólidos o desenho urbano moderno desde os anos 1960, possuindo também métodos interessantes
de análise dos espaços urbanos.

2.3. Revisões no Pensamento da Cidade: Tipologia e Forma Urbana
Esse momento de revisão do modernismo, começado na metade do século XX e ainda
não terminado, pode ser associado ao que Anthony Vidler denominou de “terceira tipologia”,
em seu texto de 1978. Nele, o autor descreve o processo histórico decorrido entre essa e as
duas primeiras tipologias, surgidas a partir de meados do século XVIII, concomitantemente ao
22
Ao comentar sobre a ideia de aproximar as cidades da produção agrícola e do meio ambiente natural,
através da desmineralização urbana e da agricultura periurbana, Stefano Boeri (2014, pp.445-446) escreve:
“Devemos pensar em aceitar a relação com a natureza em termos iguais nas cidades, assegurando que tenha sua
própria autonomia e não seja constantemente influenciada pelas necessidades do homem. Devemos começar a
antever espaços para uma natureza que é próxima de nós, mas que não é controlada, atenuada ou artificializada”.
Boeri (2014, p.447) menciona, como exemplo, áreas em que a natureza reconquistou edifícios ou infraestruturas
abandonadas e cidades onde o planejamento urbano busca favorecer a coexistência de sistemas naturais, com
corredores verdes inacessíveis a humanos (Vancouver e Boston), ou áreas de floresta mantidas ao redor de cidades
(Munique, Madri e Milão). Como será apresentado adiante, o projeto de Ørestad, em Copenhagen, também prevê
a manutenção de uma extensa área de proteção ambiental ao lado de suas áreas de desenvolvimento imobiliário.
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processo de industrialização das cidades. Na primeira tipologia, visão marcada pelos estudos de
Marc Antoine Laugier, a arquitetura era relacionada ao mundo natural, e seus elementos formais
derivavam dos elementos da natureza (metáfora da árvore como viga, colunas e telhado). Para
Laugier, a cidade – Paris - de 1750 era uma floresta, uma realidade caótica sem planejamento,
a qual seria domesticada através da ação da arte da jardinagem e do paisagismo.23 Já a segunda
tipologia, surgida no início do século XIX (portanto, após a 2ª Revolução Industrial), é descrita
como resultado de um momento em que era necessário confrontar a produção em massa de
máquinas por máquinas. Dentro desse período, enquadra-se o modernismo de Le Corbusier, para
quem o homem era um “tipo”, ao qual deveria ser estabelecido um equipamento de habitação
padronizado (VIDLER, 2003, p.318-319). Além disso, a cidade pensada como máquina também
segmentava suas funções – o projeto moderno de cidade aproximava o pensamento fabril ao
organismo vivo urbano, organizando-o, classificando-o e funcionalizando-o. Segundo Vidler,
a imagem da cidade mudara radicalmente: a anterior floresta/parque de Laugier passava a ser
exaltada por uma utopia higienista de cidade, onde estariam dispersos os edifícios-máquinas,
desaparecendo por trás do verde. A Ville Radieuse e o Plan Voisin de Le Corbusier exemplificam
tal pensamento. Nessa segunda tipologia, a cidade, como artefato e polis desapareciam
(VIDLER, 2003, p.319).
A terceira tipologia, em contraposição, surge de um desejo de reforçar a continuidade
da forma e história em oposição a uma fragmentação e descentralização introduzidas na vida
urbana pelas tipologias até aquele momento (em especial o movimento moderno com suas
técnicas de zoneamento, como ocorrera nos anos 1920). Nesta tipologia, a arquitetura não
busca referências fora de si própria para sua validação; seus elementos não são naturalistas
(1ª tipologia) ou técnicos (2ª tipologia), mas arquitetônicos (VIDLER, 2003, p.320). Segundo
Vidler, a cidade passa a ser considerada como um todo; seu presente e passado revelados em sua
estrutura física, em sua condição formal.
Adeptos dessa “tipologia” – os “servos profissionais da vida urbana”, conforme Vidler colocam suas habilidades de desenho para solucionar questões de avenida, arcadas, rua e praça,
parque e casa, instituição e equipamento (VIDLER, 2003, p.321). Neste sentido, ressalta-se o
trabalho de Leon e Rob Krier, além de uma possível associação do momento à concepção de
correntes como Townscape e Novo Urbanismo24, que buscavam retomar o tecido urbano contínuo
e a vida urbana, numa junção entre tecido existente e intervenção presente. Paralelamente,
destacam-se as críticas de Jane Jacobs em prol de uma forma urbana que restaurasse as relações
humanas.
A teoria formal presente na obra “The Concise Townscape”, de Gordon Cullen (1961),
23
Vidler escreve que com o trabalho do urbanista Le Nôtre, Paris ganhou diversos jardins consagrados que
transformaram a natureza em um ambiente racional e geométrico (VIDLER, 2003, p.318)
24
Destaca-se, por exemplo, o projeto de Seaside, de 1978, na Flórida, Estados Unidos, contemporâneo ao
texto de Vidler.
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dirige-se a uma retomada de valores tradicionais do desenho urbano, em oposição às cidades
modernas. Na introdução de sua obra, Cullen afirma que a cidade é um evento dramático no
ambiente e atesta para o fato de que tal “drama” não pode nascer automaticamente de pesquisas
e soluções científicas atingidas pelo “homem técnico”; pelo contrário, faz-se necessária uma
“arte relacional”, possível através da flexibilização das soluções científicas e da manipulação
de tal flexibilidade (CULLEN, 1961, pp.7-8). Um de seus principais conceitos, a “visão serial”,
fez-se primordial no desenvolvimento de novos projetos urbanos ou regeneração de áreas
existentes; a ideia de elementos que se desvelam no percurso do caminhar, gerando elementos
surpresa e dinamizando as perspectivas, agrega para que as cidades se tornem mais interessantes
e convidativas. Segundo Cullen, seu objetivo é o de manipular os elementos da cidade de forma
a gerar impactos sobre emoções do ser humano (CULLEN, 1961, p.9).
Contemporaneamente a Cullen, retoma-se ainda a obra clássica de Kevin Lynch, “A
Imagem da Cidade” (1960), na qual a cidade é analisada em torno de cinco elementos que
conformam sua legibilidade – ou imaginabilidade, segundo o autor -, isto é, a capacidade de
produzirem imagens mentais fortes naqueles que a percorrem e observam: vias, limites, bairros,
pontos nodais e marcos. Ao estudar áreas específicas de três cidades americanas – Boston,
Jersey City e Los Angeles -, com base em um “reconhecimento de campo sistemático” por um
“observador experimentado” e em entrevistas com moradores das mesmas (LYNCH, 2011,
p.18), são produzidos mapas indicativos da presença dos cinco elementos e, consequentemente,
das relações que se estabelecem entre forma urbana, ambiente construído e sociedade. Lynch
fornece ao longo das extensas descrições interessantes insights, destacando características
que tornam um ou outro lugar na cidade mais memorável, identificável, legível ou mesmo
aprazível. A relevância do desenho urbano no estudo de Lynch é inegável, no sentido de exaltar
a fisicalidade do tecido urbano, em consonância com sua capacidade de fixação no imaginário
coletivo.
Jan Gehl, apesar de tornar-se mais conhecido somente nas duas últimas décadas, também
começou a pesquisar os impactos do desenho urbano das cidades em seus habitantes ainda na
década de 1960, publicando o primeiro livro, “Life Between Buildings”, em 1971, no qual
demonstrou os efeitos dos espaços intersticiais de edificações e ocupações de quadra na relação
entre pessoas e a cidade. Em 1968, Gehl fez parte do grupo que conduziu o primeiro grande
estudo sobre vida pública em Copenhagen. Uma de suas publicações, “People on Foot”25,
mostra o “ballet urbano” da cidade, através da análise de fotografias tiradas pelos autores
evidenciando as relações entre o ser humano e o ambiente construído, representado por um
elemento de mobiliário urbano, o banco. Conforme relata o autor, sua esposa, psicóloga, foi
responsável pelo despertar de um maior interesse em tal relação (GEHL, 2013, p.XV). Autor
de diversos livros sobre “cidades para pessoas” (incluindo o homônimo, de 2010), contendo
25
GEHL, J. “People on Foot”, Arkitekten no. 20/1968 In: GEHL, J; SVARRE, B. How to Study Public
Life. Washington: Island Press, 2013, p.7
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Figura 18 - Strøget, em Copenhagen, primeira rua a ser pedestrianizada, tornou-se ponto turístico e local popular
para compras. A última foto (abaixo, à direita) refere-se à praça da prefeitura (Rådhuspladsen), pedestrianizada em
1996, um dos pontos de entrada ou saída para a Strøget. Fotos da autora, março de 2013.

também metodologias de estudo do espaço urbano e à frente de um dos maiores escritórios de
urbanismo do mundo, com consultorias e projetos realizados em cidades de diversos países,
suas teorias de cidade são mais do que nunca atuais e podem ser vistas em grandes projetos
urbanos contemporâneos, conforme será analisado adiante. Criticamente contra a racionalidade
e funcionalismo do planejamento urbano moderno, que, segundo ele, desconsiderou os aspectos
sociais e psicológicos do desenho de edifícios e espaços públicos, e a favor do traçado urbano
de cidades medievais, devido às “ótimas condições para a vida entre os edifícios” (GEHL, 2011,
p.45) em virtude de sua escala humana, arranjo de ruas e praças favorecendo a permanência e
encontro de usuários, seu discurso associa-se a teorias de desenho urbano sustentável que se
difundiram de Copenhagen a diversas outras localidades.
Gehl, reforçando a teoria crítica da arquitetura e urbanismo a partir dos anos 1960
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(e.g. ALEXANDER, 196526, ARGAN, 200527), ressalta a importância do processo gradual de
formação das cidades a partir de anos de experiência adquirida e o sentimento intuitivo para a
consolidação da escala humana e dos sentidos. A cidade medieval, para Gehl, é o resultado de um
crescimento orgânico baseado em uma tradição construtiva derivada de gerações de experiência
em “como criar cidades com uma boa interação entre vida e espaço” (GEHL; SVARRE, 2013,
p.3, tradução nossa). O sentimento moderno, entretanto, minou tal experiência e conhecimento
através do processo acelerado de industrialização que levou a “ambientes urbanos disfuncionais
para o segmento importante, porém ignorado, da vida urbana a pé” (GEHL; SVARRE, 2013,
p.3). Segundo ele, no entanto, seu intuito não é recriar ou reviver o planejamento de cidades
pré-modernas (inclusive as medievais), mas “desenvolver ferramentas contemporâneas que
possam ser aplicadas analiticamente de forma a produzir novamente uma aliança entre vida e
espaço nas cidades” (GEHL; SVARRE, 2013, p.3, tradução nossa). Para Gehl, o planejamento a
partir de uma perspectiva de cima e de fora deve dar lugar a um realizado de dentro e de baixo,
seguindo a ordem “vida, espaço e edifícios”, ao invés do contrário, como foi feito a partir do
modernismo (GEHL, 2013, p.198).
Em seu livro “Public Spaces, Public Life”, escrito com Lars Gemzøe (1996), são
fornecidos diversos exemplos de como uma cidade pode ser atraente para o pedestre. Ao traçar
as transformações urbanas ocorridas em Copenhagen desde a primeira vez em que uma rua foi
fechada para carros e aberta somente a pedestres (“pedestrianização”), a Strøget, em 1962, dão
um panorama de um processo gradual de abertura de espaços públicos, controle e redução do
tráfego motorizado e incentivo à permanência de pessoas nas praças e ruas do centro da cidade.
Analisando a área central da cidade, o livro considera como primordiais para o sucesso da
vida pública urbana as questões de escala e a pré-existência de um traçado medieval. Para os
autores, as ruas estreitas e pequenas praças congregam pessoas, estimulando reações sensoriais:
“Narrow units mean many doors and many different functions to look at”28 (GEHL; GEMZØE,
1996, p.32). Edifícios estreitos também implicam uma estrutura vertical de fachada, fazendo
distâncias parecerem menores e tornando o caminhar mais confortável. A possibilidade de
se locomover a pé é uma das características mais importantes de uma área vibrante em uma
cidade.29 O livro descreve o centro de Copenhagen como uma “cidade térrea” (“one-storey

26
Em “A City is not a Tree” (1965), texto clássico da teoria de urbanismo, Alexander exalta a “cidade
natural”, formada espontaneamente ao longo dos anos, como um sistema complexo em semilattice (retícula multirelacional), ao invés de um sistema em árvore, compartimentado, como são as “cidades artificiais”, planejadas
(geralmente separadas em funções).
27
O livro “História da Arte como História da Cidade” possui textos de Argan da década de 1960, como o de
1969 “Urbanística, espaço e ambiente”. Ver também a discussão elaborada por Rossa (2015) a respeito deste texto
em específico, em que se ressalta a cidade como organismo, tendo em vista sua transformação permanente.
28
“Lotes estreitos significam muitas portas e várias diferentes funções para se olhar” (tradução nossa)
29
Drielle Nunes e David Vale (2018), utilizando literatura em parte aqui também apontada (como Gehl,
Cullen, Lynch e Jacobs), relacionam qualidades do desenho urbano com o uso pedonal dos espaços urbanos:
imaginabilidade, legibilidade, enclausuramento, escala humana, transparência, harmonia, complexidade,
coerência e organização.
107

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

city”)30 e ressalta a importância do nível da rua para pessoas interagirem com o espaço urbano,
assim como ruas e praças livres de tráfego de automóveis ou com níveis reduzidos (GEHL;
GEMZØE, 1996, p.11). Fachadas ativas no térreo, com diversas portas, janelas, detalhes visuais
e funções variadas tornam a cidade interessante ao caminhar, ao olhar, ao tato e à permanência
(GEHL; GEMZØE, 1996, p.32). Ao mesmo tempo, o gabarito de edifícios herdado do período
medieval, que se estende até 5 pavimentos, providencia escala adequada aos passantes; além
disso, seu uso-misto, com residências, escritórios, etc., é responsável por criar um ambiente
diversificado e “vivo” durante o dia, ao mesmo tempo em que, à noite, contribui para um centro
mais “amigável” e seguro (GEHL; GEMZØE, 1996, p.34). Assim, para os autores, um desenho
urbano capaz de incentivar percursos a pé fora dos horários comerciais aumenta a sensação de
segurança (ou a segurança propriamente dita) e torna os lugares mais dinâmicos.
O processo de “pedestrianização” experimentado em Copenhagen também foi vivido
em outras cidades europeias, em especial a partir dos anos 1970, como relata Wiedenhoeft
(1981). Interessante apontar que, nos anos 1960, algumas cidades, como Munique, inicialmente
mostraram-se contra tal processo, afirmando este ser intransferível, visto a estrutura urbana e
econômica de Copenhagen e a relação entre dinamarqueses e o espaço urbano em muito diferir
daquela alemã (WIEDENHOEFT, 1981, p.92-93). O resultado, uma década depois, era o início
da conversão de uma rua simbólica no centro da cidade (em frente à cervejaria Hofbräuhaus)
em espaço exclusivo para pedestres, que se mostrou, com o tempo, extremamente favorável
para a consolidação de uma vida urbana mais dinâmica e atraente no local (WIEDENHOEFT,
1981, p.93). Evidentemente, tal transformação não deve ser “estratégia-carimbo” em todas as
cidades; como afirmava Wiedenhoeft (1981, p.26), implicam, antes, “consideração cuidadosa”
para seu sucesso. Para o autor,
the pedestrian scale has usually been so forgotten that linkages and interesting paths
from place to place have been all but totally disrupted by the insertion of lengthy,
monotonous stretches, barriers and hazards. The monotony of new buildings is not
meant to be looked at and contemplated, but merely driven by, ideally at a good rate
of speed to avoid congestion. (…) Converting street spaces from car to pedestrian use
most effectively returns a sense of scale to urban environments. (…) 31

A questão, ligada a um momento de reação ao planejamento modernista, quando
transportada para o desenho urbano de megaeventos, esbarra na grande escala dos equipamentos
necessários (arenas, etc.) e na fraca inserção urbana dos mesmos. A criação de parques olímpicos,
30
Ressalta-se nesta tese, no entanto, que a questão mais importante não é a altura dos edifícios, mas sim
a relação que se estabelece no nível da rua, no térreo dos mesmos. Nova Iorque (Manhattan, em especial) é uma
cidade altamente verticalizada, mas que consegue estabelecer relações entre os edifícios e os pedestres de maneira
também magistral, graças a seu desenho urbano.
31
Tradução nossa: “a escala do pedestre tem sido tão esquecida que as conexões e caminhos interessantes
de um lugar a outro têm sido totalmente interrompidas pela inserção de longas, monotonas distâncias, barreiras e
perigos. A monotonia de novos edifícios não é feita para ser olhada ou contemplada, mas simplesmente passada
com o automóvel, idealmente em uma alta velocidade para evitar congestionamento. (...) Converter espaços da rua
do uso do automóvel para o do pedestre devolve mais efetivamente o senso de escala aos ambientes urbanos. (...)”
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conforme o modelo adotado por diversas cidades-sede apresentadas no capítulo anterior,
geralmente implica grandes distâncias a serem percorridas a pé, em áreas pouco atraentes e
mono funcionais, dificultando a noção da escala urbana.
Apesar do evidente sucesso em termos de utilização e fruição dos espaços urbanos
“pedestrianizados” pelos habitantes e turistas, autores criticam a transformação de bairros
tradicionais (em especial a área central) em uma espécie de “parque temático”, distante da
realidade do restante da cidade. A dualidade entre renovações e “tematização” é também presente
na questão de áreas olímpicas. Assim como os centros renovados, parques olímpicos não
planejados em consonância à cidade existente tornam-se esferas singulares isoladas, voltadas
ao espetáculo e ao turismo puramente (SMITH, 2014), inconciliáveis com as dinâmicas urbanas
pré-estabelecidas. Em geral, o apelo ao turismo – comum e desejado num mundo globalizado e
movido pela influência do capital - acaba por torná-los também centro de consumo, de imagens,
produtos e experiências. Lefebvre criticava na década de 1960 tal transformação dos centros;
o resultado corresponderia a um “espectro da cidade”, um relance, uma imagem do que não se
tem mais – a “sombra da cidade” (LEFEBVRE, 2001, p.100-101):
As qualidades estéticas desses antigos núcleos desempenham um grande papel na sua
manutenção. Não contêm apenas monumentos, sedes de instituições, mas também
espaços apropriados para as festas, para os desfiles, passeios, diversões. O núcleo
urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta qualidade para estrangeiros,
turistas, pessoas oriundas da periferia, suburbanos. Sobrevive graças a este duplo
papel: lugar de consumo e consumo do lugar. Assim, os antigos centros entram de
modo mais completo na troca e no valor de troca, não sem continuar a ser valor de uso
em razão dos espaços oferecidos para atividades específicas. Tornam-se centros de
consumo. O ressurgimento arquitetônico e urbanístico do centro comercial dá apenas
uma versão apagada e mutilada daquilo que foi o núcleo da antiga cidade, ao mesmo
tempo comercial, religioso, intelectual, político, econômico (produtivo). A noção e a
imagem do centro comercial datam de fato da Idade Média. Corresponde à pequena e
média cidade medieval. (LEFEBVRE, 2001, p.20).

Se a evolução das cidades é algo inevitável, fica claro que o fator “tempo” e “espaço”
estão intimamente intrincados nesse processo, ainda que, algumas vezes, critique-se o resultado
produzido por uma espécie de nostalgia ao antigo ou a uma possibilidade de experiência social
idealizada com base no anterior, que, entretanto, já não tem vez frente às constantes mudanças
de ordem econômica, política, social, cultural, urbana. Ainda que Castells seja conhecido pelo
seu entendimento da questão econômica e política do urbano, seu trabalho também reconhece
a importância da forma espacial, mesmo que sua preocupação recaia em suas relações com
estruturas sociais históricas: “Societies only exist in time and space. The spatial form of a
society is, therefore, closely linked to its structure and urban change is intertwined with
historical evolution” (CASTELLS, 2003, p.23). Castells afirma que esta fórmula, entretanto, é
muito genérica; para entender as cidades e sua conexão com transformação urbana, é preciso
determinar como estruturas espaciais são transformadas e o significado de “urbano” é redefinido.
No entanto, as estruturas espaciais envolvem aspectos físicos e, portanto, de desenho urbano.
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Assim, tal compreensão remete à observação das teorias de forma urbana descritas por Rob
Krier na década de 1970, como será visto adiante.
Em sua obra “Typological and Morphological Elements of the Concept of Urban Space”,
(1975), Krier busca retomar o conceito original de “espaço” para compreender a definição de
“espaço urbano” e seu significado dentro da estrutura urbana. Entende como “espaço urbano”
todo espaço entre edifícios em cidades e outras localidades. Para Krier, a percepção do espaço
externo como espaço urbano só é possível através da legibilidade das características geométricas
e qualidades estéticas do ambiente construído. Para isso, estabelece um léxico formal de
elementos do espaço urbano, criado a partir de três formas básicas - o quadrado, o círculo e o
triângulo -, que podem ser modificadas por um número limitado de variações e combinações.
Além disso, baseia seu texto em dois elementos básicos principais do espaço urbano: a rua e
a praça, cujos caráteres e configurações são distintos, porém, complementares. Edificações
também afetam interações no espaço urbano; em conjunto com praças e ruas, estabelecem
o modo como pedestres interagem com o nível do térreo e o restante do edifício e como os
usuários do próprio edifício interagem com os espaços externos. A Figura 19 mostra alguns
diagramas de Krier, nos quais para cada tipologia apresentada na imagem à esquerda, há uma
série de fachadas possíveis (diferentes materiais, estilos, etc.) na imagem à direita.
Além do aspecto formal, pode-se afirmar que a percepção do espaço urbano também
está relacionada à percepção da história; segundo Krier, cada período da história da arte é
desenvolvido gradualmente a partir de elementos formais e funcionais assimilados do período
anterior, de forma que quanto mais uma sociedade é consciente de sua história, mais fácil e
completamente são tratados os elementos históricos de estilo. Desse modo, para identificar
determinado tipo de espaço urbano ligado a determinado período, deve-se levar em consideração
uma série de fatores intrincados e inter-relacionados, de diferentes esferas, como moda, política,
economia, tecnologia, clima, etc. (KRIER, 2003, p.325). Nesse sentido, além da tipologia,
há fatores de origem política/governamental que possibilitam a construção da arquitetura e
determinam seu uso e função, os pré-requisitos essenciais do desenho arquitetônico (KRIER,
2003, p.339).
É interessante uma passagem onde o autor coloca ser válido tentar estabelecer por
que certos tipos de espaço urbano foram criados no século XVII, os quais são posteriormente
facilmente identificados com aquele período, porém afirma ser mais interessante examinar as
reais razões por que o planejamento urbano do século XX foi empobrecido e reduzido a um
mínimo denominador comum. O “empobrecimento” do planejamento urbano do século XX a
que Krier se refere diz respeito às estratégias de desenho urbano empregadas principalmente
em decorrência de um planejamento totalitário e sem preocupação com a escala adequada,
onde os espaços da “praça” e da “rua” foram negligenciados em seus usos e configurações
primeiros, como aconteceu em planos e edifícios modernistas, mas também nos pós-modernos,
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que não conseguiram resolver os problemas do primeiro. Além disso, pode-se afirmar que as
estratégias de desenho urbano propostas nesse período falharam em conjugar as necessidades
técnicas do ambiente construído às necessidades humanas dos usuários; as esferas burocráticas
do planejamento urbano às esferas mais humanas da fruição de seus resultados; as novas
exigências do capital às exigências perenes da sociedade.32 Para Clarke (2003, p.39), a
fragmentação modernista repetiu-se no pós-modernismo: característico de uma época em que o
capital dominava a produção do espaço urbano mais do que nunca, caracterizou-se justamente
pelo destaque do capital simbólico no meio urbano, de forma a definir seus limites e proteger-se.
Tal relação impossibilitava a integração da nova arquitetura ao “continuum” urbano. Segundo
Clarke (2003, p.39), tanto espaços modernistas quanto pós-modernistas recusaram-se a falar
32
“A pseudofuncionalidade, que não considera as necessidades não-quantificáveis e não identificáveis,
multiplicou os subúrbios e as cidades novas, convertendo-as rapidamente em lugares isolados, depressivos, sujos,
degradados, abandonados, despersonalizados e de delinquência” (MORIN, 2000, p.44). Tal afirmação relaciona-se
ao modelo de urbanismo aplicado desde o início do século XX mundo afora em diferentes cidades, inclusive no
Brasil, baseado em princípios modernos de configuração das quadras e edificações nos lotes, expandindo territórios
para além dos centros existentes sem criar chances de reprodução das relações sociais tradicionalmente formadas
naqueles ambientes.

Figura 19: Seções de edificações, mostrando interações possíveis ao nível do térreo entre pedestre e edificação,
bem como ao nível de pavimentos superiores, através de possíveis relações visuais entre usuários do edifício e a
rua. Na imagem à direita, conjunto de desenhos explicitando diferentes opções de fachadas para a mesma forma
apresentada à esquerda. (KRIER, 2003, pp.334, 336)
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do “lado de fora”, preocupando-se antes com a imagem e aspecto formal veiculados por seus
edifícios; dependem da cidade, porém negam a interconectividade inerente à vida cotidiana
dentro da cidade. Supõem vidas estanques, em espaços estanques, o que não corresponde à
realidade.
Dentre os principais erros envolvidos no planejamento de ruas (residenciais e comerciais),
por exemplo, Krier coloca o acesso de casas pelos fundos (perdendo a relação entre espaço
interno e externo na rua), isolamento de espaços de recreação, falta de investimento em espaços
públicos abertos com itens para melhorar aspectos visuais (árvores, pavimentação, mobiliário
urbano) e escala desbalanceada entre ruas e praças (ruas comerciais devem ser mais estreitas,
por exemplo, para os passantes verem as vitrines do outro lado também) (KRIER, 2003, p.329).
Tais princípios permanecem urgentes até os dias atuais, mais de quarenta anos depois desse texto,
havendo ainda diversos projetos urbanos que não consideram tais relações formais. Segundo
Krier, não dar o devido valor à arquitetura (e sua capacidade de gerar ambientes confortáveis
e atraentes, além de cumprir suas funções técnicas) mostra um estado de crise cultural da
sociedade (KRIER, 2003, p.329). Ao que parece, o estado de crise cultural permanece.
A crise manifesta-se em diversos aspectos da vida urbana, também perceptível na
ausência de um papel crítico da arquitetura pública; como afirma Vidler, “no trabalho dos
novos racionalistas, a cidade e sua tipologia são reafirmadas como únicas bases possíveis para
a restauração de um papel crítico da arquitetura pública, do contrário assassinada pelo ciclo
aparentemente infinito de produção e consumo” (VIDLER, 2003, p.322, tradução nossa).
Crise também depreendida de um fracasso em conjugar as ciências parcelares, como
escreve Lefebvre (2001). Para o autor, os pensadores que se ocuparam de entender a cidade
normalmente ficaram no campo teórico apenas, faltando-lhes a práxis. As ciências parcelares
não dão conta de entender o fenômeno urbano e da crise da cidade.
Olhando de perto, percebe-se que os especialistas que estudaram a realidade urbana
quase sempre (...) introduziram uma representação global. Não podem mais dispensar
uma síntese, contentando-se com uma soma de conhecimentos, de decupagens e
montagens da realidade urbana. (...) Pretendem-se “homens de síntese” através de
uma disciplina ou de uma tentativa interdisciplinar. Na maioria das vezes, concebem
a cidade (e a sociedade) como um organismo. (...) Foram concebidas [as cidades]
pelos sociólogos como um ‘ser coletivo’, como um ‘organismo social’. Organicismo,
evolucionismo, continuísmo, dominaram portanto as representações da cidade
elaboradas por especialistas que se acreditavam cientistas e apenas cientistas. (...)
Dever-se ia atravessar o obstáculo porque há uma prática de origem recente que já
transborda o problema especulativo ou os dados parciais do problema real e que tende
a se tornar global, reunindo todos os dados da experiência e do conhecimento, a saber,
o urbanismo. Não se trata de uma visão filosófica sobre a praxis mas sim do fato que
o pensamento dito urbanístico se transforma em prática ao nível global. Há já alguns
anos o urbanismo transborda das técnicas e aplicações parciais (regulamentação e
administração do espaço construído) para se tornar prática social que diz respeito e
que interessa ao conjunto da sociedade (LEFEBVRE, 2001, pp.44-45, grifo nosso)
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Contemporaneamente ao escrito de Lefebvre, tem-se a definição de Thomas Adams
(1967) sobre o urbanismo, citado por Donatella Calabi (2012) ao traçar um percurso do
33

nascimento do campo; Adams afirma que o urbanismo pode ser compreendido ambo como
ciência, no sentido de pretender “descobrir a verdade das condições econômicas, sociais e
físicas da cidade”, e como arte, à medida que procura um comprometimento econômico ou
social no estabelecimento das estruturas (CALABI, 2012, p.XXI). Giulio Carlo Argan, em
1969, entretanto, refuta essa distinção ou classificação do urbanismo entre arte ou ciência. Para
ele, tal esquematismo cultural já fora superado, não havendo mais sentido em tentar discutir a
essência do urbanismo entre uma ou outra categoria. Afirma que, de fato, a “nova disciplina”
utilizava materiais da cultura precedente, possuindo um componente científico, um componente
sociológico, um componente político, um componente histórico e um componente estético. Este
último interessa a esta tese em grande peso, na medida que determina estruturas formais, passíveis
de análise pelo próprio campo, as quais serão conduzidas no estudo de caso das Olimpíadas
do Rio. Ressonando em parte o discurso de Lefebvre, Argan afirma que “o que distingue o
urbanismo de qualquer outra disciplina institucionalizada não é certamente a qualidade dos
seus conteúdos, mas o processo com que os elabora, os coloca em relação dialética entre si,
os organiza em um sistema cujos diversos componentes dão lugar a uma resultante” (ARGAN,
1969/2005, p.211, itálico nosso). Tal relação dialética pode ser vista como a mediação da cidade
em Lefebvre. A resultante refere-se ao caráter prático do urbanismo, que ultrapassa e, ao mesmo
tempo, concatena o campo teórico de ciências parcelares para agir sobre a cidade, sobre o tecido
urbano; a práxis.
Retomando Lefebvre, o problema da cidade deveria ser solucionado não através de uma
“visão filosófica sobre a práxis” – o que correria o risco de gerar uma discussão fechada na
própria disciplina -, mas pela compreensão da totalidade do tema, aglutinando todas as ciências
parcelares relacionadas em prol de uma crítica urbana que se transformasse em resultado
formal, prático, social. Para Lefebvre (2001, p.102), “Apenas uma práxis, em condições a
serem determinadas, pode se encarregar da possibilidade e da exigência de uma síntese, da
orientação na direção desse objetivo: a reunião daquilo que se acha disperso, dissociado,
separado, e isso sob a forma da simultaneidade e dos encontros”.
Para Castells (2003), o debate sobre o significado e processo de transformação da
“cidade” tornou-se deveras acadêmico, distanciado das questões dramáticas atualmente
surgindo da crise mundial urbana. Sua perspectiva teórica visa superar essa questão pelo estudo
da cidade a partir do ponto de vista da transformação histórica. Segundo o autor, “as cidades
são, assim como toda realidade social, produtos históricos, não apenas em sua materialidade
física, mas em seu significado cultural, no papel que desempenham na organização social e

33
Adam, T. City and Town Planning. International Encyclopedia of the Social Sciences. V.6. Detroit:
Macmillan-Free Press, 1968.
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nas vidas das pessoas” (CASTELLS, 2003, p.24, tradução nossa)34. Como produto histórico, a
cidade envolve a participação de diferentes agentes ou atores históricos, pertencentes a diversas
classes sociais, que possuem interesses distintos e, portanto, conferem significados particulares
para a cidade e para o “urbano”. O urbano, dessa forma, adquire significado social intrínseco, o
que deverá ser levado em consideração também pelos projetos que alteram sua forma e tecido,
em planos de reestruturação urbana, planejamento, dentre outros (ressalta-se aqui, de maneira
análoga, a importância do entendimento da realização dos megaeventos também como projetos
urbanos, os quais abrangem, portanto, diferentes significados sociais em partes distintas da
cidade). Castells (2003, p.24, tradução nossa) afirma que
a definição do sentido de ‘urbano’ não é uma cópia xerox de uma cultura transformada
em espaço, nem a consequência de uma batalha social empreendida entre atores
históricos indeterminados em um vácuo intergaláctico qualquer. É um dos processos
fundamentais através do qual atores históricos (classes sociais, por exemplo) têm
estruturado a sociedade de acordo com seus interesses e valores.

Deste modo, fica evidente que não há uma única cultura no espaço urbano, porém várias;
o mesmo é formado por essa multiplicidade. A cultura aqui é entendida por seu sentido
antropológico, como expressão de uma estrutura social, envolvendo operações econômicas,
religiosas, políticas e tecnológicas (CASTELLS, 2003, p.24). A discussão é presente e existe
em todo lugar, não é um campo ideológico distante, está na prática cotidiana. A definição do
urbano como processo social em Castells decorre não do traçado espacial e forma física, mas do
resultado das diferentes estruturas que atuam sobre o espaço, determinadas pelo conflito entre os
diversos atores históricos. Aí reside uma diferença fundamental entre Castells e Lefebvre, uma
vez que para o último, há uma relação dialética entre forma urbana e sociedade, uma construindo
e transformando a outra e vice-versa. Como explica Pedro Arantes (2009, p.108), a cidade
para Castells, como espaço do consumo coletivo, do uso e da vida cotidiana, é compreendida
como “mero locus da reprodução da força de trabalho, objeto de serviços públicos (habitação,
transporte, saneamento, etc.) e das ações estatais (...)”. Tal entendimento denota à cidade um
papel passivo, ao invés de compreendê-la como dialética entre processo e produto, ou forma. O
espaço urbano seria resultado, reflexo, e não um campo conceitual independente (ARANTES,
2009, p.109), como o é em Lefebvre. Como ressalta o geógrafo urbano Mark Purcell (2014),
a atenção de Lefebvre dada ao espaço e ao urbano é uma forma de expandir os limites de uma
abordagem economicista e classista; um projeto político e intelectual que visa oferecer uma
crítica à sociedade existente de forma a abrir a possibilidade para a formação de uma nova
sociedade, além do capitalismo, Estado e consumo (PURCELL, 2014, p.144)35.

34
“Cities, like all social reality, are historical products, not only in their physical materiality but in their
cultural meaning, in the role they play in the social organization, and in people’s lives.”
35
Reforça-se, no entanto, que tal viés da teoria lefebvriana não é o foco nesta tese, tendo em vista a natureza
prática dos projetos de desenho urbano analisados, seu contexto dentro do fenômeno das Olimpíadas, imbricação
numa lógica conjunta entre Estado e agentes privados, bem como sua dual produção de valor de troca e valor de
uso.
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O conceito de “forma urbana” (urban form) é bastante relevante para essa tese e permeia
todas as análises dos projetos que serão elaboradas nos capítulos seguintes. Utiliza-se o conceito
descrito por Castells (2003), para quem a “forma urbana” é composta do significado de “urbano”
e das “funções urbanas”. O autor escreve que a arquitetura de uma cidade seguirá a função a que
ela se destina – controle, distanciamento, poder, ostentação perante as demais. Lefebvre (1999,
p.22) também afirmava de maneira semelhante que “a arquitetura segue e traduz a nova concepção
da cidade”. Isso fica evidente nas cidades modernas em seus Central Business Districts, onde a
arquitetura segue a função do centro de negócios, do poder econômico, mas também simbólico,
e também nas transformações urbanas recentes em centros de cidades para acomodar novas
funções, novos nichos de mercado, novos perfis socioeconômicos de habitantes, que juntos
denotam um conceito ou concepção de cidade (também imagem e promoção). Castells remete a
Tafuri para falar sobre a “forma urbana”, descrevendo os arranha-céus como a epítome do poder
monetário na cidade: são símbolos, assim como as catedrais foram no passado nas cidades
medievais, de um período emergente do capitalismo corporativo. Além de símbolos, entretanto,
desempenham uma série de funções gerenciais cruciais no mundo atual e configuram-se como
grandes investimentos imobiliários em um espaço que virou uma commodity em si mesmo
(CASTELLS, 2003, p.24). De maneira análoga ao tema dessa tese, se a função do megaevento
é trazer status e investimentos à cidade-sede, sua arquitetura também reflete tais intenções, na
presença de uma ‘starchitecture’ e de configurações que sejam atraentes ao mercado imobiliário.
Castells relembra Kevin Lynch ao escrever que as formas urbanas não são apenas
combinações de materiais, volumes, cores e alturas; são usos, fluxos, percepções, associações
mentais, sistemas de representações cuja significância muda conforme o tempo, culturas e grupos
sociais (CASTELLS, 2003, p.25). Para Castells, interessa contextualizar a “forma urbana” em
suas relações com o significado de “urbano” e das “funções urbanas”. Assim, descreve-a como
“a simbólica expressão do significado do urbano [urban meaning] e da superimposição histórica
de significados urbanos (e suas formas) sempre determinados por um processo conflituoso entre
atores históricos” (CASTELLS, 2003, p.25). Depreende-se, portanto, que uma cidade contém
diversas formas urbanas decorrentes de diversos períodos e da atuação de diferentes agentes.
Castells coloca ainda que as cidades são moldadas (ou formadas) por três processos de conflitos,
envolvendo: 1) a definição de urbano; 2) a adequada performance das funções urbanas, o
que pode ocorrer devido aos diferentes interesses e valores dentro de uma mesma estrutura
(framework) ou devido às diferentes abordagens sobre como realizar um objetivo comum de
função urbana; 3) a expressão simbólica adequada do significado de “urbano” e/ou suas funções
(CASTELLS, 2003, p.25). Os conceitos que o autor apresenta em seguida, “mudança social
urbana” (urban social change), “planejamento urbano” (urban planning) e “desenho urbano”
(urban design) são elementos-chave para o presente trabalho. “We call urban social change
the redefinition of urban meaning. We call urban planning the negotiated adaptation of urban
functions to a shared urban meaning. We call urban design the symbolic attempt to express an
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accepted urban meaning in certain urban forms.” (CASTELLS, 2003, p.25). Essa afirmação
implica que a mudança social urbana somente ocorrerá a partir da revisão do significado do
“urbano”.
Conforme visto através dos estudos de Jan Gehl, Rob Krier ou Jane Jacobs, apresentados
anteriormente, a transformação das cidades de espaços atraentes para automóveis e fluxos
rápidos em ambientes atraentes à fruição do pedestre e à sua permanência no espaço público
poderia, ao transformar o sentido do “urbano”, conduzir a uma mudança social, isto é, nas
formas de relação entre sociedade e ambiente construído. A mudança no significado de urbano
e nas funções dos espaços (de largas avenidas para alto fluxo de automóveis a avenidas menores
com calçadas expandidas para permanência de pedestres, por exemplo), devido a sua relação
com a forma urbana, acarretaria também em sua alteração. O planejamento urbano, por sua vez,
responderia à tal transformação, tendo em vista a adaptação negociada (e, portanto, oriunda
de uma esfera política, administrativa superior, mas que considera os diferentes atores no
processo) das funções urbanas a um significado de “urbano” compartilhado. Essa noção de
“compartilhamento” acaba sendo dificultada pelos diferentes atores históricos e seus interesses,
visto que cada um compreende o “urbano” de maneira própria. Nesse sentido, a negociação
é crucial, de maneira que o planejamento urbano responda a uma ideia de urbano aceita pela
maioria, idealmente constituída por diferentes grupos. Em relação ao desenho urbano, tratase, segundo Castells, de uma tentativa simbólica de expressar um significado de urbano aceito
pela sociedade em certas formas urbanas; isto implica também que diferentes grupos sociais
poderiam ter diferentes desenhos urbanos, de acordo com seus valores. Se o desenho urbano
é regulado por esferas superiores, como Leis de Uso e Ocupação do Solo ou Planos Diretores,
por exemplo, fica claro que o significado de ‘urbano’ aceito é, na verdade, estipulado pelo poder
público ou, em alguns casos, pelo poder privado que acaba influenciando na determinação
de regras para exploração do solo urbano. A noção de conflito, portanto, permanece presente
em todas essas definições e processos. Para Castells (2003, p.25), a mudança social urbana
condiciona todos os aspectos da ‘práxis’ urbana; segundo ele, essa teoria determina a base para
qualquer outra teoria da cidade.
A “mudança social urbana” descrita por Castells envolve, portanto, uma mudança no
significado de urbano, o que, em segunda instância, altera o sentido da forma urbana, visto que
esta é a expressão simbólica daquele. Mudar o espaço urbano a partir da reconsideração das
estratégias do planejamento urbano, portanto, envolve a articulação de revisões em diferentes
aspectos: na função a que os espaços se destinam, na forma como são projetados e no significado
de ‘urbano’ que diferentes atores sociais (e diferentes classes) conferem a tais ambientes. Tratase, no entanto, de uma tarefa complexa (lembrando a complexidade de Morin), porém necessária
para o futuro da “cidade”, na síntese e práxis lefebvriana.
Essa tese, que discute o legado dos projetos das Olimpíadas do Rio de Janeiro na Barra
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da Tijuca, pauta-se nesses conceitos ao analisar as estratégias de desenho urbano aplicadas
nos mesmos. A questão do urbanismo para pessoas, que engloba aspectos sociais e simbólicos,
ao invés de apenas técnicos, funcionais ou especulativos, permeia todas as futuras discussões
dos próximos capítulos. Conforme visto até aqui, estudiosos na década de 1960, 1970 e 1980
devotaram-se à questão das “cidades para pessoas”, uma realidade ainda pouco consolidada
visto a crescente escala das cidades nas últimas décadas e o fracasso do planejamento urbano em
conjugar os projetos para perspectivas macro e micro-urbanas. Evidentemente, tal planejamento
envolve aglutinar e inter-relacionar conhecimentos de diferentes disciplinas e não constitui
tarefa banal, tampouco de curta-duração.
Wiedenhoeft, em 1981, reconhecia que mudar o paradigma de planejamento urbano
não seria uma tarefa simples, muito menos apolítica. Escrevendo sobre os Estados Unidos,
afirma que o clima político daquele tempo ainda não era favorável a uma mudança econômica
fundamental para realizar os objetivos de uma cidade para pessoas e não para automóveis. “Uma
vez que nenhum programa funcionará se a comunidade de empresários se unir em oposição,
atenção particular deve ser dedicada a demonstrar que a mudança trará fortes benefícios
econômicos, assim como sociais e ambientais” (WIEDENHOEFT, 1981, p.16, tradução
nossa36). Como modelos, o autor escreve sobre programas implementados na Alemanha,
Holanda, Japão, Suécia, Grã-Bretanha, Copenhagen. Essa constatação é importante para o caso
de obras de renovação urbana de megaeventos porque discute o fator econômico. Uma vez que
o legado de megaeventos depende quase que inteiramente de investidores (o poder público
pode até arcar com a construção e manutenção, mas provavelmente só o fará se achar que as
obras desenvolvidas atrairão outros investimentos, para “balancear” os custos; além disso, a
capacidade de esses locais atraírem empreendimentos e instituições privados e movimentarem
a economia é significativa para o legado), torna-se irreal idealizar um planejamento que exclua
o aspecto do retorno financeiro para investidores e para o poder público. Assim, deve-se buscar
nos projetos urbanos olímpicos tanto a viabilização econômica quanto a visão social; a mudança
deve ser projetada de forma a favorecer diferentes segmentos e nichos sociais e evidenciar seu
custo-benefício aos investidores através de determinados elementos atraentes ao mercado.37
Nas palavras do mentor das cidades criativas, Richard Florida (2012):

36
“Since no program will work if the business community is united in opposition, particular attention
should be devoted to demonstrating that change will bring strong economic as well as social and environmental
benefits.”
37
Na discussão do legado de parques olímpicos, questiona-se sua inserção em áreas ricas da cidade, por
não proporcionarem mudanças para áreas mais pobres, mas também se questiona sua inserção nessas últimas, sem
permitir sua renovação ou desenvolvimento. Sem a possibilidade de atrativos econômicos para investidores no
entorno, tal inserção minará as chances de os equipamentos olímpicos serem administrados por empresas privadas
(desejável para diminuir gastos públicos), que não verão retorno econômico na atividade. Similarmente, se o
poder privado constrói habitações para as vilas de mídia, vila dos atletas, etc., não lhe é rentável que todas sejam
habitações de interesse popular – o empreendimento não produz retorno compatível com o investimento. Assim,
as propostas de planejamento urbano e desenho urbano, ainda que no intuito de promover uma “mudança social”,
não podem desconsiderar o ambiente político, econômico e social em que se inserem.
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We cannot stop the clock of history from ticking; we cannot impede the logic of
capitalism, but we can and must move from dumb (Industrial Age) growth to smarter
(Creative Age) growth—growth that fully utilizes human capabilities, that makes us
happier, that provides more and better experiences, and more purpose and meaning in
our lives, not just more stuff.

E, segundo Wiedenhoeft (1981, p.19),
Change is inevitable; yet it makes a great deal of difference to the quality of urban life
if change takes place according to a plan intended to benefit the community or if it is at
the mercy of the self-interest of developers and speculators operating with the perfect
assurance of federally sponsored legal and financial backing. Speculation in real estate,
i.e., buying or building in anticipation of making a profit, is a firmly rooted element in
the capitalistic countries and is by no means a negative or unproductive activity. But,
unrestrained, it can have devastating effects on existing urban environments and can
completely vitiate planning efforts.

Assim, Wiedenhoeft e Florida apontam para a necessidade de conjugar estratégias
de transformação urbana ao contexto econômico em que estão inseridas. Ainda que questões
econômicas e políticas não sejam o cerne desta tese de desenho urbano, fazem parte de um
contexto que não se pode negligenciar: desconsiderar o mecanismo do capitalismo ao propor
soluções para os problemas urbanos é minar qualquer chance de concretização, podendo ser
ainda mais prejudicial ao desenvolvimento urbano. Nessa esteira, Ernest Sternberg (2000)
considera que o desenho urbano pode transcender a comodificação, através dos seguintes
princípios integrativos: boa forma (good form), legibilidade (legibility), vitalidade (vitality) e
significado (meaning). Um exemplo disto é o projeto do International Quarter em Londres (que
será abordado no capítulo 2.5.), parte da transformação de legado do Parque Olímpico, que além
de empresas privadas, contempla sedes de órgãos do governo como o Transport for London
(TfL), apresentando térreo permeável a outros pedestres, contribuindo para a geração de fluxos
distintos e, consequentemente, futuros investimentos por outras empresas e organizações que
se instalem no local, aumentando sua “vitalidade” ou “vibrância” urbana.

2.4. Desenho Urbano Sustentável
A conferência de Estocolmo, em 1972, foi o primeiro evento mundial dedicado ao meio
ambiente. Após essa edição, destaca-se a publicação do Relatório Brundtland, em 1987, que
difundiu o significado de “desenvolvimento sustentável”. Em 1992, a “Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento” - Eco-92 ou Rio-92, evento realizado no
Rio de Janeiro após vinte anos da primeira edição em Estocolmo, contou com a presença de
diversos chefes de Estado e ONGs, gerando documentos importantes para a futura discussão
sobre “sustentabilidade”, como a Agenda 2021, a Carta da Terra e o Protocolo de Kyoto (1997).
Apesar de presente em planos e projetos desde o início do século XX, como as
“cidades-jardins” de Ebenezer Howard, por exemplo, a sustentabilidade urbana passou a ser
mais fortemente incorporada nos discursos urbanos e arquitetônicos a partir do final do século
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XX (BASIAGO, 1996). Seu conceito complexo e as diversas facetas para seu equilíbrio econômicas, políticas, sociais – representam um desafio para sua realização. No entanto, podese afirmar que algumas estratégias urbanísticas adotadas ao longo da história não colaboraram
para tal objetivo: o espalhamento das cidades com baixa densidade, aumentando os movimentos
pendulares por tráfego motorizado e, consequentemente, níveis de poluição, emissão de
gases do efeito estufa (contribuindo para o aquecimento global), sedentarismo (e uma série
de doenças relacionadas); o assoreamento de rios ou sua completa cobertura, modificando o
ecossistema local e regional e gerando enchentes em cidades (a cidade de São Paulo é um claro
exemplo, ao que se pode contrapor o projeto de renaturalização do rio Isar, em Munique, que
visou reverter o processo de destruição ecológica); e a segmentação da cidade em funções,
aumentando os deslocamentos para tarefas básicas do cotidiano (novamente interferindo na
questão da mobilidade) e desequilibrando relações sociais, o contato entre diferentes classes
sociais e acesso das mesmas a serviços - o que esbarra na questão da sustentabilidade social.
Se, durante os anos 1960, teóricos recobraram o pensamento sobre as relações entre a
cidade e sua sociedade, a partir da década de 1980, com a intensificação de questões sobre o meio
ambiente sustentável, essas relações entre cidade e sua sociedade não podem mais sobreviver
sem considerar suas relações com a natureza e o campo. Isso fica evidente ao se observar
algumas teorias que surgem no final do século XX, como o Novo Urbanismo, nos Estados
Unidos. A “Carta do Novo Urbanismo”, publicada em 1993, destaca a preocupação com a
perda de solos agrícolas e espaços naturais, a conservação do ambiente natural, a consagração
da ecologia e do clima em ambientes urbanos, a presença de parques, espaços verdes, hortas
comunitárias, etc. nas metrópoles:
A metrópole tem uma relação necessária e sensível com a sua área rural e com a sua
paisagem natural. Esta relação é ambiental, econômica e cultural. As terras agrícolas
e os espaços naturais são tão importantes para a metrópole como importantes para a
casa são a horta, o pomar e o jardim. (CONGRESSO PARA O NOVO URBANISMO,
2001)

Mencionado anteriormente ao se falar da terceira tipologia de Vidler, o Novo
Urbanismo, que começou no fim dos anos 1970, também retoma pontos exaltados por Jane
Jacobs, Jan Gehl e outros autores da década de 1960, como usos-mistos, restauração de cidades
e centros existentes, variedade de tipos de habitação e preços na mesma vizinhança para evitar
formação de guetos, mobilidade mais independente do automóvel, ruas e bairros desenhados
para encorajar o percurso a pé, conservação de edifícios, bairros e paisagens históricos, dentre
outros. Apesar de alguns de seus exemplares serem alvo de críticas por emularem uma realidade
urbana homogênea, segregada (SORKIN, 2006; VANDERBEEK; IRAZÁBAL, 2007;
MARCUSE, 2000; FRAMPTON; CAIRNS, 2017), ao invés de constituir ambientes urbanos
diversos e dinâmicos (criticam-se, por exemplo, as cidades de Seaside, na Flórida, planejada em
1978, ou Celebration, empreendimento da Disney Corporation de 1996), apresentam algumas
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estratégias de desenho urbano que podem ser referência para o planejamento de outras cidades,
especialmente no que tange o cuidado com a escala humana (ELLIS, 2002).38
Paralelamente, assiste-se à erupção de teorias como “5-minute cities”39, “cidades
compactas” e “policentrismo”40, que atrelam questões de sustentabilidade ao desenho urbano
e à forma urbana, no sentido de diminuir movimentos pendulares e consequente emissão de
poluentes, além de encorajar o caminhar e a melhora da qualidade de vida dos habitantes.
Os benefícios de tornar cidades mais compactas e densas têm recebido atenção por
diferentes autores e instituições ao redor do mundo (ROGERS, 2014; JENKS; BURGESS, 2000;
JENKS; DEMPSEY, 2005; LEITE & AWAD, 2012; HUANG et. al, 2015; NTHP, 2016; SÃO
PAULO, 2012) – em especial pela forte ligação com o tema da “sustentabilidade urbana”, que
ainda é uma buzzword nos discursos urbanos e políticos atuais (apesar de sua evidente relevância).
Importante compreender que as características do adensamento de cidades (e, portanto, de

38
Cabe mencionar aqui o projeto de Poundbury, de Leon Krier, próximo a Dorset, no Reino Unido,
encomendado pelo Príncipe Charles em 1989. A cidade, que estará “completa” em 2025, apesar de emular
fachadas de períodos anteriores, vem apresentando uma vida urbana bastante interessante, como aponta o crítico
de arquitetura Olivier Wainwright (2016). Isso se dá, provavelmente, às características de desenho da cidade, que
privilegiam usos mistos próximos e o caminhar, além também de aspectos ecológicos, como um digestor anaeróbio
que produz energia para residências e ônibus elétricos. Em termos de desenho urbano, ressalta-se a frase de
Wainwright (2016): “It has industry, shops and small workshop units mixed in among terraced streets, apartment
blocks, mews houses and squares, arranged in such a way that the layout of buildings defines the street pattern,
rather than being straitjacketed into a car-dominated grid.”.
39
O termo surge no fórum Architecture and Immobility, em 2002 em Rotterdam, que resultou no livro de
Winny Maas, do escritório holandês MVRDV, “Five Minutes City”, de 2003. Variações do conceito podem ser
encontradas, como por exemplo: “10-minute city”, utilizado na cidade australiana Ballarat (oeste de Melbourne),
no intuito de manter tal tempo de deslocamento mesmo com o crescimento da cidade em 60.000 habitantes,
encorajando formas compactas de cidade e transportes alternativos (http://www.ballarat.vic.gov.au/pbs/citystrategy/ballarat-strategy/the-10-minute-city.aspx); ou a “cidade de 30 minutos”, presente no estudo “São Paulo
2040”, do Programa de Estudos da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo, que
refere-se ao tempo de deslocamento para o trabalho, por modo, após projeção de crescimento da cidade para 12,4
milhões de pessoas em 2040 segundo um modelo de cidade policêntrico e compacto, incentivando o uso misto e a
interconectividade por transportes públicos (São Paulo. 2012).
40
Apesar das inúmeras teorias referentes ao policentrismo (PESSOA, 2011), destaca-se a teoria de
“policentricidade” defendida pelo economista Leon Moses em 1962, com teor um pouco distinto daquele
atualmente debatido e difundido e utilizado nesta tese. A mesma opôs-se ao modelo monocêntrico de cidade em
relação à localização de empresas, afirmando que as mesmas seriam encorajadas à descentralização ao terem
menos custos com mão de obra, tendo em vista os menores gastos com deslocamento pelos funcionários (LADD,
WHEATON, 1991, p.157). O modelo passava a criar “cidades operárias” espalhadas, com indústrias rodeadas por
bairros residenciais (LADD; WHEATON, 1991, p.158). Segundo Ladd e Wheaton (1991), tal noção permaneceu
latente por mais de uma década, até que trazida à tona novamente pelo artigo “Firm Suburbanization and Urban
Subcenters”, em 1976, por Michelle White, do departamento de Economia da Universidade da Pensilvânia. Neste
artigo, a autora coloca a questão de se manter um Central Business District e diversos “subcentros” (uma vez que
há diferentes tipos de empresas na área metropolitana) (WHITE, 1976, p.328), e as vantagens para as empresas
em se deslocarem, em termos de acesso e gastos com mão de obra. White (1976, p.335) escreve que, a menos que
haja efeitos substancialmente positivos da aglomeração em subcentros, uma vez que este seja consolidado e os
preços aumentem, as empresas seguintes provavelmente procurarão outras localidades para se instalarem. Ou seja,
se uma cidade desenvolve um subcentro, é provável que desenvolverá outros em direções opostas (WHITE, 1976,
p.335). Essa questão, intrinsicamente relacionada ao movimento do mercado e valores de imóveis, poderá ser bem
observada na análise do desenvolvimento da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, ao se falar sobre o legado do cluster
olímpico da Barra no próximo capítulo.
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sua sustentabilidade) ultrapassam questões formais (da forma urbana) para atingir aspectos
econômicos, sociais, ambientais e de qualidade de vida. Exalta-se neste ponto a relação entre
densidade e diversidade (JACOBS, 1961, p.150-151), no sentido que o adensamento possibilita
a proximidade de diferentes classes sociais, o convívio de habitantes de diferentes perfis, o
fortalecimento de uma economia local e, por meio dessa diversidade, a produção de urbanidade
(MONTGOMERY, 1998, p.103). A diversidade de economia local e a produção de ambientes
mais vivos manifestam-se também por meio de “fachadas ativas”, por compreenderem, além
de detalhes construtivos aprazíveis, a existência de atividades terciárias no nível térreo, com
espaços convidativos ao passante (cafés na calçada, por exemplo) (GEHL; GEMZØE, 1996).
Um ambiente urbano atraente a tais atividades (gerador de fluxos em diferentes dias e horários,
especialmente) é capaz de se manter por mais tempo ativo e se adaptar a mudanças, ao mesmo
tempo em que converge pessoas para uma mesma área, adensando e criando fricção social.
Pesquisas também indicam como benefícios de cidades compactas o aumento de
produtividade, preservação de áreas verdes urbanas, melhor eficiência energética e ambientes
urbanos mais seguros (AHLFELDT; PIETROSTEFANI, 2017), além de uma maior probabilidade
de geração de inovação e atração de investimentos (FLORIDA, 2012; LEITE & AWAD, 2012).
Para o arquiteto inglês Richard Rogers41 (2014), cidades devem buscar um modelo de “cidades
sustentáveis compactas vibrantes” (sustainable compact liveable cities), onde as pessoas querem
estar (ROGERS, 2002). Rogers (2014) defende a coexistência de diferentes usos e classes
sociais em ambientes urbanos que encorajem o caminhar e sejam integrados com meio de
transporte público, além de serem ambientalmente responsáveis, reurbanizando primeiramente
áreas degradadas (brownfield) ao invés de espraiarem-se para áreas inabitadas. Robert Cervero
e Kara Kockelmann (1997) há mais de vinte anos destacavam em seu artigo “Travel Demand
and the 3Ds” a importância em combinar as três dimensõs do ambiente urbano: design (que
estimule o caminhar, como boas calçadas e paisagismo atraente), diversidade e densidade, para
diminuir a quantidade de viagens motorizadas e as consequências de uma sociedade voltada ao
automóvel (poluição, consumo de combustíveis fósseis e segregação social).
A conferência internacional “Urbanismo Ecológico”, realizada na Graduate School of
Design da Universidade de Harvard em 2009, que produziu o livro homônimo (2014), também
apresenta uma série de trabalhos que discutem os benefícios de cidades compactas. Dentre
eles, destaca-se o da arquiteta da paisagem Martha Schwartz (2014), para quem o processo de
“suburbanização” é contrário à sustentabilidade urbana; segundo a autora, a coletivização é a
41
Importante ressaltar a nomeação de Rogers pelo governo inglês como presidente da “Urban Task
Force”, estabelecida pelo Department of Environment, Transport and Regions (DETR) em 1998, criada para lidar
com problemas de degradação urbana das cidades inglesas através de princípios de excelência do design, boa
governança, força econômica, bem-estar social e responsabilidade ambiental. Um relatório foi apresentado em
1999, intitulado “Towards an urban renaissance”, com recomendações para um “novo futuro para a Inglaterra
urbana”, baseada na projeção de mais 3.8 milhões de domicílios nos 25 anos seguintes, de forma a regenerar e
tornar as cidades mais sustentáveis, compactas, mais bem projetadas, conectadas e com usos mistos (THE URBAN
TASK FORCE, 2002).
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melhor maneira de conservar recursos naturais e desacelerar o aquecimento global, algo somente
possível nas cidades. Neste sentido, Schwartz afirma que arquitetos paisagistas devem usar sua
capacidade de “criar centros populacionais densos onde as pessoas vão querer morar em vez de
viverem nos nossos vastos subúrbios marcados pelo desperdício” (SCHWARTZ, 2014, p.524525, itálico nosso). O “querer morar” inclui aspectos relativos à dimensão social e qualidade da
vida urbana. Tal dimensão deve ser atrelada à ambiental, para garantir que as cidades possam
prosperar e se desenvolver com menos conflitos. Assim, destaca-se também o trabalho do
arquiteto e Professor Thomas Schröpfer (2014, p.501), que aponta para a necessidade da inclusão
das “dimensões estéticas, econômicas e sociais” em sistemas de avaliação de sustentabilidade
de projetos arquitetônicos (comumente voltados a aspectos técnicos e ecológicos - placas
fotovoltaicas, reuso de água, etc.). Um novo modelo de avaliação de projetos com variáveis
como qualidade de vida, diversidade demográfica, meios de transporte alternativos e ecologias

Figura 20 : Espaço do escritório Rogers Stirk Harbor+Partners na Bienal de Veneza de 2016. O foco dos projetos
apresentados pelo time era a habitação em massa sustentável. Nas paredes, diretrizes para o futuro urbano, a
questão do déficit de moradias, e a melhoria de espaços urbanos (encorajar uso de áreas ‘brownfield’; promover
transporte público e formas compactas de cidade; maximizar sustentabilidade ambiental na arquitetura; dar aos
governantes eleitos o poder de decisão do futuro da cidade; dentre outras). Ao fundo, a frase de ordem, que reflete
o pensamento de Richard Rogers sobre desenho urbano: “The more you mix functions, incomes and ages, the more
humane the city becomes” (“Quanto mais você mistura funções, rendas e idades, mais humana torna-se a cidade”;
tradução nossa). Foto da autora, 9/07/2016.
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locais deve ser discutido para o desenvolvimento de cidades sustentáveis (SCHRÖPFER, 2014,
p.501).
No entanto, ainda relativo à densidade urbana e ao conceito de “cidades compactas”, há
que se ressaltar possíveis riscos, igualmente importantes, como o aumento do valor dos imóveis
(podendo causar processos de gentrificação para inquilinos e afastar pessoas interessadas em
comprar seu primeiro imóvel), a rápida saturação das redes de transporte (cada vez mais pessoas
gerando uma demanda cada vez maior), que não elimina o tráfego intenso de automóveis e gera,
consequentemente, aumento da poluição, prejudicando ainda a saúde e bem-estar dos habitantes
(AHLFELDT; PIETROSTEFANI, 2017; COLENBRANDER, 2017). Além disso, ressaltam-se
análises feitas por profissionais de outras áreas, como da Economia, que alegam que o modelo
de “cidade compacta” nem sempre é desejável; a relação com o setor de transporte deve ser
analisada também por uma perspectiva mais global, envolvendo deslocamentos de produtos
entre cidades42, bem como implicações para o bem-estar (GAIGNÉ; RIOU; THISSE, 2012).
Em vista dos riscos, Ahlfeldt e Pietrostefani (2017), autores do relatório “Desmistificando
o crescimento urbano compacto” desenvolvido para a Coalizão pela Organização para
a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD), alertam para a necessidade de
acompanhamento das intervenções de políticas públicas de forma a maximizar os benefícios
de se ter “cidades compactas”; em especial, tomadores de decisões políticas devem facilitar
investimentos de larga-escala em habitação e transporte público. Gaigné, Riou e Thisse (2012,
p.124) também colocam a necessidade de suplementar a política de aumento de densidade
urbana por instrumentos que influenciem nas distribuições intra e interurbanas de moradias
e empresas (de forma a balancear deslocamentos e custos). Tal questão é ainda mais crucial
em países “subdesenvolvidos”, conforme o relatório da OECD. A maioria das pesquisas sobre
cidades compactas concentram-se em estudos de cidades em países ricos, sendo que os efeitos
negativos observados recaem com maior impacto em cidades mais desiguais e com menor
renda, especialmente no acesso a emprego, serviços e equipamentos sociais (AHLFELDT;
PIETROSTEFANI, 2017, p.3). Torna-se ainda mais crucial nessas cidades o investimento em
infraestrutura de transporte coletivo de massa, além de transportes alternativos (ciclovias e
melhorias em calçadas).
Com base nas teorias aqui apresentadas, reforça-se o entendimento de “sustentabilidade”
(urbana) para o futuro desenvolvimento desta tese não como campo restrito ao meio da ecologia
e de tecnologias relacionadas ao melhor e mais eficiente uso de recursos naturais, mas como

42
Para Gaigné, Riou e Thisse (2012, p.124), concentrar pessoas e empresas em grandes metrópoles pode
diminuir emissões de poluentes do transporte de commodities uma vez que essas chegam a um mesmo local;
entretanto, também aumenta o tempo de deslocamento dos produtos e consequente poluição. Além disso, ressaltam
(ibid.) que a crença de se ter cidades mais sustentáveis com formas densas e compactas, pela redução do tempo
de deslocamento, não leva em consideração que a alta densidade pode ocasionar a realocação de empresas e
residências (pela alta de preços, salários e aluguéis). Assim, “uma política ambiental sólida deve ser baseada na
avaliação ecológica de todo sistema urbano” (ibid., p.125), não apenas de cidades ou distritos individuais.
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condição intrínseca ao meio urbano desejado, envolvendo aspectos de forma urbana, setor
terciário, densidade construída, bem como aspectos sociais da vida urbana.
Sem dúvida, a implementação das diretrizes do “bom” desenho urbano mencionadas
não é simples e depende de fatores econômicos, políticos, culturais, sociais. Não se deseja
aqui reduzir a relevância de nenhum desses fatores ao se afirmar que a forma urbana é um
dos elementos decisivos para a prática desses princípios urbanísticos e que ela é capaz (mas
ressalte-se, não sozinha) de transformar espaços urbanos e suas relações com a sociedade.
Tampouco, afirma-se que há uma única forma urbana ideal para todas as cidades.
Entretanto, observa-se que o contexto ocidental europeu e americano recente - que muito
influenciou o brasileiro ao longo da história - vem propondo o retorno de blocos perimetrais
como a solução ideal para o Urbanismo Sustentável, em termos da configuração espacial dos
edifícios. Nos anos 1970, Leslie Martin e Lionel March apontaram através de modelos espaciais
matemáticos que o “courtyard layout”, isto é, aquele que dispunha os edifícios de forma a
criar um pátio interno, era a forma urbana mais eficiente para criar intensidade de usos (pelo
seu maior coeficiente de aproveitamento) e densidade (SCOFFHAM; MARAT-MENDES,
2001, p.97). Tal forma relaciona-se com a ocupação perimetral de quadras que, de acordo com
Scoffham e Marat-Mendes (2001), são mais interessantes em termos de desenho urbano, por
possibilitarem alterações nas fachadas ao longo do tempo, enquanto mantêm coesão formal e a
intenção urbana original. Diversas cidades europeias procuram reconstituir essa forma urbana
tradicional em projetos urbanos contemporâneos. Na Alemanha, Berlim utilizou tal estratégia
na reconstrução de bairros durante a IBA dos anos 1980; Hamburgo aplicou o conceito em seus
recentes projetos urbanos, como a proposta para um novo bairro decorrente do Parque Olímpico
de 2024 (cancelado) e a moderna área de HafenCity; Munique, cidade olímpica referência em
legado, como discutido, incorporou tal forma em projetos recentes, como o Kreativquartier,
indicando que estratégias “modernistas” de produzir espaços não mais são desejadas; ao invés
disso, buscam-se maiores densidades e espaços urbanos mais compactos e acolhedores. Na
Technische Universität München, professores da instituição encorajam alunos a desenvolverem
propostas de desenho urbano baseadas em blocos perimetrais para projetos de intervenção
urbana43. Outro exemplo interessante contemporâneo é a regeneração da área ao entorno da
estação Kings Cross, em Londres, também contando com projeto que incorpora as estratégias
de ocupação perimetral do lote, usos mistos e densidade.
Aparentemente, o bloco perimetral tornou-se símbolo para uma forma urbana mais viva
através da maior possibilidade de aproximar diferentes pessoas e tipos de atividades comerciais
e serviços em um mesmo espaço, criando fricção social e usos mistos. Essa mistura representa
um tipo de sustentabilidade, em uma perspectiva social: congrega ao invés de afastar as partes.
43
Informação compartilhada por um amigo Arquiteto-Paisagista em fevereiro de 2016, candidato a
Doutorado na instituição.
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Ao aproximar pessoas e providenciar espaços de encontro, com áreas verdes e áreas públicas de
boa qualidade, a cidade também se torna mais sustentável. O modelo de cidade modernista, pelo
contrário, com torres isoladas, amplos espaços entre os edifícios e setorização de usos, parece
ter perdido popularidade nos últimos anos em alguns novos projetos de cidades europeias,
momento que reflete uma busca por encurtar distâncias, diversificar atividades nos bairros e
criar espaços heterogêneos44. Os posicionamentos apresentados sobre um desenho urbano dito
sustentável suscitam questionamentos a respeito da eficácia de determinadas tipologias para
o “sucesso” ou “fracasso” do planejamento urbano. Se, por um lado, é evidente que atores
históricos e fatores de ordem econômica e social moldam o espaço urbano (para lembrar
Castells), por outro, a ação direta no espaço urbano através do projeto, desenho, práxis, também
constitui elemento norteador do caráter da cidade (Lefebvre).
44
É claro que há limites; o que se percebe é uma busca por uso misto em bairros onde predominam
residências, sem comércios ou atividades de serviços não danosas. É difícil criar bairros industriais de uso misto,
devido à necessidade de isolamento de certas atividades com alto grau de poluição ou ruído.

Figura 23 - o bairro HafenCity em Hamburgo. Novos edifícios mantém gabarito dos pré-existentes (históricos),
com materiais em tonalidades semelhantes. Espaços públicos e calçadas amplas favorecem o desenho urbano.
(Fotos da autora, inverno de 2016)
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2.5. Exemplos de Projetos Urbanos Recentes
Apresentada a teoria que norteia o pensamento contemporâneo de desenho urbano,
desde princípios contra o modernismo nos anos 1960 até movimentos mais recentes ligados
à sustentabilidade, acredita-se ser necessária uma aproximação com a prática disciplinar, por
meio da análise de alguns grandes projetos urbanos emblemáticos da contemporaneidade, que,
em virtude de sua escala, atores envolvidos e conceitos formais e tipológicos, proporcionam
um panorama valioso para comparação com os projetos olímpicos do Rio de Janeiro a serem
analisados nesta tese.
Pela semelhança da estratégia para o modo legado do Parque Olímpico Rio 2016 com o
Parque Olímpico de Londres 2012 - isto é, a transformação de espaços vazios ou anteriormente
ocupados por arenas temporárias em um novo bairro de uso misto -, e pela inserção deste
último no contexto de grandes projetos de regeneração urbana europeus, utilizando, para tanto,
conceitos formais caros à teoria de desenho urbano atualmente discutida, acredita-se que a
análise deste projeto seja indispensável como base comparativa para a futura análise do Parque
Olímpico e Vila Olímpica do Rio de Janeiro. Na transformação do modo legado, ressaltam-se
os aspectos da configuração e tipologia escolhidas na urbanização dos espaços do Parque Queen
Elizabeth, dentre eles o bloco perimetral. Os estudos deste projeto são derivados de pesquisa
de campo realizada em abril-julho de 2016, junto à Plymouth University, quando a autora desta
tese teve Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE-FAPESP) sob orientação do Prof.
Stephen Essex, em Plymouth/UK, e de nova visita ao local em junho de 2019.
O projeto de legado do Parque Olímpico de Londres (e, consequentemente, a ideia
permeando o masterplan do parque do Rio de Janeiro, como será discutido no capítulo 7)
dialoga com a disciplina e projetos de escala semelhante em outras cidades e países, pelas
estratégias de desenho urbano implementadas. A ideia de uma cidade “sustentável”, incluindo
mobilidade, áreas verdes e de lazer, fricção social e bairros vibrantes, normalmente leva
arquitetos e urbanistas a pensarem em uma cidade em particular como referência: Copenhagen,
capital da Dinamarca 45. Por ser uma cidade praticamente plana e de território razoavelmente
pequeno, com tecido urbano (central) herdado do período medieval, favorece a escala humana
– cuja ausência é uma das maiores críticas ao espaço urbano contemporâneo por Gehl. O peso
que Copenhagen representa em termos de sustentabilidade em atitudes de sua população em
relação ao ambiente urbano que vivem leva a crer que a cidade é um modelo quase ideal de
planejamento.
No entanto, a sustentabilidade urbana ultrapassa as barreiras locais. É preciso garantir
que as necessidades dos habitantes sejam atendidas sem impor demandas insustentáveis
45
Ver, por exemplo, o vídeo em que Jeff Risom, diretor do Gehl Architects San Francisco, discursa sobre 5
lições que cidades brasileiras poderiam aprender com Copenhagen. Disponível em: https://vimeo.com/36981813.
O vídeo é parte da organização “cidadesparapessoas.com.br”.
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Figura 24 - Kings Cross, Londres, em desenvolvimento quando visitada em 2016 (em cima) e em junho/2019
(embaixo). A conexão com a estação St. Pancras, ao fundo na segunda foto, é feita por um amplo boulevard. Áreas
de convívio são atrativos para as novas empresas e escolas no local. (Fotos da autora)

em recursos locais e globais (ALBERTI, 1996). Uma vez que as cidades passam a ser cada
vez mais interdependentes no cenário global – economicamente, em especial -, também sua
sustentabilidade no âmbito local depende daquela em âmbito global46. Assim, ainda que
cidades como Copenhagen apresentem ótimas condições ambientais locais, mobilidade verde,
adensamento ou qualidade de vida urbana, são geralmente as cidades pertencentes a países mais
ricos que gastam mais recursos naturais e produzem mais resíduos, dependendo de recursos
de outras localidades (inclusive estrangeiras) e exportando seu lixo para outras regiões (= alta
pegada ecológica) (também debatido em entrevista pessoal com Jens Kvorning, em 2016). Como
reforça Alberti (1996, p.383), os efeitos dos problemas ambientais globais – mudança climática,
acidificação, diminuição do ozônio estratosférico – serão sentidos por todas as cidades.
De fato, durante meu período de pesquisa junto à Royal Danish Academy em Copenhagen,
em março de 2016, para estudar “sustentabilidade urbana” e formas de aplicar seus princípios
46
“If there is much greater local sourcing of resources and materials from within city regions rather than
from undifferentiated global markets and a dramatic reduction in waste and pollution exports, then the connections
between cities and their surroundings will be strengthened. As cities reclaim their clear and distinct character of
dense activities, population and connections, with a built form rooted in sociability and inclusion, this will aid the
countryside to re-establish its own-identity.” (GIDDINGS et. all, 2005, p.25-26)
127

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

em projetos Olímpicos e suas cidades-sede, deparei-me com uma realidade não tal perfeita47, e
a história de um longo processo até a cidade chegar ao que é atualmente.
A próxima seção contempla os estudos de caso de três grandes projetos urbanos do
século XXI: Ørestad e Nordhavnen, em Copenhagen; e o projeto de legado do Parque Olímpico
de Londres 2012. Tais análises servirão como base comparativa para as futuras investigações
a respeito dos projetos olímpicos no Rio de Janeiro, evidenciando potencialidades na relação
entre espaço construído e interação social; tanto nas qualidades formais almejadas em espaços
públicos que promovam dinâmicas urbanas interessantes, quanto em processos de governança
que demonstraram relativo sucesso e, portanto, podem configurar-se como modelos de referência
ao caso carioca.
2.5.1. Copenhagen – Novos Bairros para uma Cidade Global em Crescimento
Em março de 2016, Copenhagen era um canteiro de obras48. Diversas áreas da cidade
passavam por transformações, partes de grandes projetos urbanos privados e públicos. No intuito
de analisar alguns estudos de caso da cidade, em termos de desenho urbano e sustentabilidade,
fui introduzida a alguns dos maiores projetos de regeneração/desenvolvimento urbano da
cidade nos últimos anos: Ørestad, Nordhavnen e o mais recente, Carlsberg By. Com planos
iniciados nos anos 1990, Ørestad ainda apresenta extensas faixas de terra disponíveis para
empreendimentos e é criticada por muitos como uma proposta malsucedida de desenvolvimento
urbano numa área periférica de Copenhagen (OLSSON; LOERAKKER, 2013). Nordhavnen,
aparentemente, parece querer compensar os erros de Ørestad, unindo em seu masterplan
(resultado de concurso internacional de projeto em 2008) estruturas arquitetônicas pré-existentes
da área a novas construções, com princípios de sustentabilidade e mobilidade verde permeando
toda a proposta. Carlsberg By também segue a mesma tendência, revivendo blocos perimetrais
e altas densidades, em uma antiga área industrial (a cervejaria Carlsberg), totalmente integrada
à cidade, próxima ao centro49. Apesar da ambiência urbana em Ørestad distanciar-se daquela
proporcionada nos bairros de tecido urbano tradicional, com espaços superdimensionados ou
subutilizados, o projeto em si possui aspectos relevantes para estudos comparativos, no que
47
Jens Kvorning, professor da KADK atentou em entrevista com a autora em 2016 para o que significa ser
“sustentável” e mostrou a questão da alta pegada ecológica de Copenhagen.
48
Segundo Bullivant (2012), em 2009-2010 havia dezessete masterplans de projetos urbanos na cidade.
Em 2016, visitaram-se algumas áreas recentemente renovadas ou em construção: “Christiansbro” (ao sul de
Christianshavn, possui o Nordea Headquarters pelo escritório Henning Larsen e uma área residencial com acesso
aos canais, Elefants Gård), “Sluseholmen” (parte de Sydhavn, o sul da área portuária, teve masterplan pelo
Arkitema Architects e Sjoerd Soeters (2008) e compreende 135,000 m², com 85,000 m² para residências e 50,000
m² para escritórios), “Havnevigen” (área residencial ao sul de Islands Brygge em construção, com plano geral dos
escritórios PLOT e West 8), “Sydhavn”, “Kalvebod Brygge” (projeto completado em 2014, de um píer para lazer
próximo a uma área empresarial, resultado de concurso de 2008), “Papiroen” (requalificação de um antigo galpão
para armazenagem de jornais atualmente utilizado como mercado gastronômico, a ser desenvolvida pelo escritório
COBE, próximo à KADK e à Ópera), “Carlsberg By”, além das áreas que serão estudadas mais a fundo adiante,
Ørestad e Nordhavnen.
49
Tal projeto, entretanto, não será analisado nesta tese.
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tange tanto à arquitetura e desenho urbano, quanto processos de governança envolvidos, tanto
positiva quanto negativamente. Apesar de criticar-se que a região ainda carece de um caráter
próprio, não se pode negar que é propícia a novas ideias e conceitos (algo importante para a
dinâmica das cidades) e que apresenta uma realidade completamente distinta do restante da
cidade, ainda que localizada dentro da mesma, em uma “periferia” situada a menos de dez
quilômetros do centro.
Como residente e pesquisadora temporária na cidade, meus principais interesses foram
identificar potencialidades em estratégias de desenho urbano que pudessem servir como
referências para o planejamento urbano brasileiro atual. Conforme será visto no capítulo 3, que
concerna o desenho urbano contemporâneo no urbanismo estratégico no Brasil, as estratégias
em voga no país diferem das aplicadas em grandes projetos urbanos tidos como exemplares,
muitas vezes implicando em perdas para o futuro desenvolvimento e integração dessas novas
áreas ao restante do tecido consolidado da cidade. Especialmente em relação às áreas Olímpicas
no Rio de Janeiro, como será visto no capítulo 6, que possuem um legado a ser completado
nas próximas décadas, considera-se interessante a análise de alguns projetos concluídos ou
propostos na “capital da mobilidade” e do urbanismo sustentável, de forma a estabelecer
comparações, pontos em comum e talvez até mesmo sugerir futuras alternativas.
Além de diversas visitas de campo a áreas de desenvolvimento urbano em Copenhagen,
o período de pesquisa na cidade incluiu duas entrevistas e a participação como ouvinte em um
debate organizado durante o Copenhagen Architecture Festival 2016. A primeira entrevista foi
com o Professor Jens Kvorning, da Royal Danish Academy of Fine Arts, que culminou em uma
discussão muito interessante sobre o caminho que Copenhagen traçou em planejamento urbano
e quais os erros cometidos em Ørestad. Em contraste a essa entrevista, conversei com Rita
Justesen, chefe de Planejamento na Companhia Municipal de Desenvolvimento Portuário e
Urbano (Copenhagen City & Port Development), companhia responsável pelo desenvolvimento
de Ørestad e Nordhavnen. Os discursos de Kvorning e Justesen mostram dois lados diferentes
da mesma história, com Kvorning analisando Ørestad de maneira muito mais crítica. O debate
referido, ocorrido no dia 18 de março de 201650, intitulava-se “Copenhageneized”, referindose à tentativa de reproduzir os sucessos do planejamento urbano de Copenhagen em outras
cidades e realidades do mundo. Nesse sentido, o debate atingia um dos principais motivos de
eu ter me dirigido a Copenhagen: estudar possíveis rebatimentos de qualidades urbanas dos
projetos urbanos da cidade em projetos no Brasil. No entanto, essas associações e comparações
não podem ser ingênuas; é evidente que os dois países apresentam realidades geográficas,
econômicas e sociais muito distintas, sendo o aparente sucesso da capital dinamarquesa produto

50
Contou com a presença dos ganhadores do prêmio Danish Landscape Prize 2015 – o escritório de
arquitetura da paisagem SLA; Kristoffer Weiss, curador do pavilhão dinamarquês para a Bienal de Veneza de
2016; Professora Ruth Baumeister da Aarhus School of Architecture e do diretor do Gehl Architects nos EUA, Jeff
Risom.
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Figura 25 - área de Ørestad, com 600m de largura e aproximadamente 3km de extensão. Ao lado direito encontrase o antigo bairro de Amager, enquanto à esquerda a reserva ambiental de Amager Faelled e Kalvebodkile (mapa
adaptado pela autora).
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de décadas de planejamento estratégico e ações coordenadas em prol de uma relação a longo
prazo entre cidade, recursos e sociedade.
2.5.1.1. Ørestad – Expansão da Cidade e Lugar para Experimentação Urbana
Histórico
Nos anos 1970 e 1980, Copenhagen havia se tornado um local indesejado de se viver;
um cenário econômico ruim, altas taxas de desemprego, dívidas municipais e um grave processo
de desindustrialização nas áreas centrais havia levado diversas pessoas e empresas a saírem
da cidade em direção aos subúrbios (BULLIVANT, 2012, p.33; KVORNING, 2009; CPH
CITY & PORT DEVELOPMENT, 2011a). A “renovação” de Copenhagen parte do governo
nacional no final dos anos 1980, liderado então por uma coalisão liberal/conservadora, que incita
Copenhagen a começar uma estratégia de crescimento metropolitano, alinhada às aspirações
de cidades globais (MAJOOR, 2008, p.120). Em 1989, o Primeiro-Ministro apontou um
grupo para debater estratégias de impulsionar o crescimento da cidade, gerando um relatório
intitulado “O que queremos com nossa capital?”. Nele, destacava-se o intuito de “criar um
centro competitivo dentro dos limites nacionais e represar um desenvolvimento que, de outro
modo, poderia se estabelecer em outros lugares, como o fortalecido norte alemão” (CPH CITY
& PORT DEVELOPMENT, 2011a, p.7, tradução nossa). Decidiu-se investir em infraestrutura
e construir uma ponte no canal Øresund, conectando a Suécia à Dinamarca, no intuito de se
criar uma vantagem competitiva dos países escandinavos no cenário global (BULLIVANT,
2012, p.34).
A lei para a ponte no canal Øresund foi apresentada ao Parlamento em 1991, juntamente
à lei para a criação do bairro Ørestad (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2011a, p.7). Em
1992, foi aprovada a Lei Ørestad (Ørestad Act), que definia a cessão de 310 hectares de terras
do Município de Copenhagen e do Governo Federal51 para Ørestadsselskabet (Companhia de
Desenvolvimento de Ørestad, fundada em 1993 pela prefeitura e governo dinamarquês como
uma joint venture) (THE PORT & CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.32).
As terras para desenvolver Ørestad ficam ao sudeste da região central de Copenhagen,
próximo a uma área conhecida como “Amager” (a leste). Ao sul e a oeste das terras, tem-se uma
área de reserva ambiental denominada “Kalvebodkile” e, ao norte, instalações da Universidade
de Copenhagen. A área de Amager havia sido habitada há anos, graças à fertilidade do seu solo
e proximidade à cidade de Copenhagen, porém não na mesma intensidade que áreas ao norte
e oeste do centro de Copenhagen, ocupadas devido ao processo de suburbanização encorajado
pelo “Fingerplan” de 1947, e conectadas ao centro por trens (MAJOOR, 2008, p.121). A parte em
que se situa Ørestad atualmente era, antes, diretamente ligada ao mar. Em 1939, uma lei instituiu
51
A propriedade das terras decorre de uma parceria denominada “Co-Ownership of 1963”
(ØRESTADSSELSKABET, 1995, p.8)
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Figura 27 - Mapa de gabaritos do desenvolvimento
urbano da área, conforme masterplan ganhador
do concurso (adaptado pela autora, sem escala).

Figura 26 - Sobreposição dos masterplans do projeto vencedor do concurso para Ørestad, com desenvolvimento
de novos bairros em toda a área, uma linha de metrô (em vermelho, com os nomes atuais das respectivas estações),
seus raios de inluência, os canais e elementos aquáticos (azul), e o link para a Suécia com o trem, na estação
intermodal de Ørestad (adaptado pela autora, sem escala).
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um projeto de contenção da praia de Kalvebod como meio de gerar postos de trabalho devido
ao grande desemprego da época, tendo as obras para drenagem de parte do mar e construção de
uma barragem começado já em 1941, um ano após a ocupação da Dinamarca pelos alemães,
como forma de evitar que dinamarqueses desempregados fossem mandados à Alemanha para
trabalho forçado. A nova área aterrada ficou conhecida como Kalvebod Faelled (Kalvebod
Commons) e foi usada como área militar para treinamento de 1943 a 1984, quando os militares
a entregaram para o Ministério do Meio Ambiente, que a abriu ao público com acesso limitado,
devido à presença de diversos explosivos e munições no terreno. Após a retirada dos últimos
vestígios de munições em 2010, a área pôde ser aberta inteiramente ao público (MINISTRY
OF ENVIRONMENT AND FOOD OF DENMARK, NATURE AGENCY, s.d.).
A Lei Ørestad (Ørestad Act 1992) estabelecia a construção e administração pela
Oerestadsselskabet de uma nova linha de metrô (City Line) na cidade, entre as regiões de
Norreport, Kgs. Nyrtov (centro histórico) e Christianshavn (ilha ao norte de Amager), com um
braço para Amagerbro e Lergravsparken (a leste de Amager), e outro para Ørestad (a oeste de
Amager). Essa linha seria ainda estendida a outros bairros ao noroeste da cidade (Frederiksberg
e Vanløse), assim como de Lergravsparken para o Aeroporto de Copenhagen (facilmente
conectado à Suécia pela ponte). O metrô foi essencial para o desenvolvimento do novo bairro de
Ørestad, baseado no princípio das New Towns inglesas: foi financiado pela venda dos terrenos
em Ørestad, que subiram de preço. O primeiro metrô foi entregue em 2002, com uma linha
da estação de Norreport até Vestamager, passando pela estação Ørestad; e outra de Norreport
até Lergravsparken. Também ficava estabelecida a construção do Ørestad Boulevard, uma via
desde Amager Boulevard (avenida no limite norte da ilha de Amager) até a rodovia de Øresund,
cortando longitudinalmente a área de Ørestad.
O novo bairro de Ørestad, com uma extensão de aproximadamente 5km e 600m de
largura, pretende abrigar: 80 mil trabalhadores, 20 mil residentes, 60% de edificações comerciais
e empresariais, 20% de edificações residenciais e 20% destinadas a equipamentos culturais,
serviços, varejo e instituições (BY & HAVN. ØRESTAD in..., s.d). Atualmente, há cerca de
20 mil estudantes em Ørestad, 10 mil residentes e 17 mil postos de trabalho (BY & HAVN.
ØRESTAD, s.d.; CPH CITY & PORT DEVELOPMENT [201?]).
O concurso arquitetônico
Dentre os tópicos estabelecidos pelo Ørestad Act, talvez o mais interessante seja a
realização de um concurso de projeto arquitetônico para o masterplan de Ørestad, imaginado
como um bairro “verde”, com relações com os elementos aquáticos e naturais de sua localidade
(THE PORT & CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.32). O concurso,
realizado em abril de 1994 em cooperação com a Federação de Arquitetos Dinamarqueses,
visava assegurar um alto nível de projetos arquitetônicos para a área, de forma a atrair
investimentos e negócios internacionais, instituições e residências e atividades culturais
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atrativas (ØRESTADSSELSKABET, 1995). O briefing foi feito em colaboração com o
Conselho denominado Ørestadsrådet, apontado pelo Ministro do Meio Ambiente previamente
de forma a considerar valores naturais no projeto e para assegurar um alto padrão arquitetônico
para os edifícios, bem como assistir a Companhia de Desenvolvimento de Ørestad em questões
de conservação ambiental e arquitetura. Ao todo, 119 projetos de 17 países participaram da
competição, tendo sido conferidos quatro prêmios como primeiro lugar, a serem exibidos para
debate público, conforme mandava a Lei de 1992.
O briefing da competição sugeria a divisão de Ørestad em bairros urbanos, cada um com
características e identidade distintas, cujo planejamento assegurasse, em cada um, “a mesma
combinação de inspiração internacional e tradição dinamarquesa que vários bairros antigos de
Copenhagen possuem” (ØRESTADSSELSKABET, 1995, p.10). O concurso também visava
desencorajar a dependência do automóvel, estabelecendo que o Ørestad Boulevard deveria
ser desenhado não para altas velocidades e um grande volume de carros ou para aumentar o
acesso desses ao centro da cidade e bairros próximos, mas sim para aliviar a pressão no trânsito
congestionado de Amager, sem aumentar a capacidade de rodagem do sul ao centro.
Segundo a Cia. de Desenvolvimento de Ørestad (ØRESTADSSELSKABET, 1995,
p.10):
Ørestad will be developed over a period of time. That is why, on the one hand, planning
must give adequate freedom for the design of the individual developments and urban
districts in Ørestad, and on the other hand, ensure that the general perspective is
maintained. It is important that Ørestad has a human scale. The classic city values
that we know from the old European cities must be retained, but without making
the form of Ørestad old-fashioned. The architecture must be modern and preferably
experimental.

Tal desejo vai de encontro ao que diversos arquitetos e urbanistas vem encorajando ao se
tratar de grandes projetos urbanos: deixar também espaço para o imprevisível, flexibilidade para
empreendimentos serem desenvolvidos ao longo do tempo, de acordo com diferentes conceitos
ao longo dos anos, que podem demandar diferentes usos. Masterplans totalmente estanques
são contraproducentes para dinâmicas urbanas com maior resiliência. Uma vez que Ørestad
seria desenvolvido ao longo dos próximos 30 anos, era necessário certo grau de liberdade e
flexibilidade no traçado urbano, ainda que mantendo coesão e identidade.
Destaca-se a importância dada à participação popular no processo, através de consultas
públicas sobre o resultado do concurso, antes de ser elaborado o masterplan final. Assim, no
início de 1995, a Cia. de Desenvolvimento Ørestad convidou para participação em um debate
público sobre os projetos, com base em uma exibição de todos os projetos vencedores. A Cia.
realizou ainda dois encontros públicos em diferentes locais de Amager e fez uma série de outros
voltados a grupos que quisessem uma explicação especial sobre as propostas. Assim, encorajou
habitantes locais a expressarem suas visões sobre as propostas, de forma a obter uma impressão
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Figura 28 - área das universidades em Ørestad North, onde a presença dos canais cria ambiência convidativa para
banhos de sol pelos estudantes em intervalos. (Foto da autora, março de 2016)

Figura 29 - Alguns dos edifícios marcantes de Ørestad North, como a residência estudantil Tietgenkollegiet, em
primeiro plano. (Foto da autora, março de 2016)
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Figura 31 - Evolução do Ørestad Boulevard. Em cima: março de 2016 (foto da autora); embaixo, Google
Street View de junho de 2017, mostrando novos empreendimentos em curso na paisagem.

Figura 30 - Coletânea (em sentido horário, de cima à esquerda: 1) edifícios em bloco perimetral no Byparken,
vistos da Ørestad Blvd. Sua escala é muito maior que nos bairros tradicionais de Copenhagen. 2) Pátio central é
pouco usado no inverno. 3) Do outro lado do Blvd, MTN House, projeto do BIG, com praça formada entre sua
entrada e a da VM House. 4) Atmosfera bucólica atrás da MTN House (Fotos da autora, março de 2016)
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da opinião pública sobre o resultado do concurso arquitetônico (ØRESTADSSELSKABET,
1995, p.12). Com base no resultado da competição arquitetônica e após as consultas públicas,
a Cia. de Desenvolvimento preparou junto ao escritório vencedor (os arquitetos finlandeses
vencedores se uniram à empresa de arquitetura dinamarquesa KHRAS, formando o escritório
ARKKI) e ao Conselho (Ørestadsrådet) um masterplan para Ørestad, determinando as diretrizes
gerais para o desenvolvimento da área, como a divisão em quatro bairros distintos (Ørestad
North, Ørestad City, Ørestad Fælled e Ørestad South); o alinhamento da linha de metrô e do
Boulevard; localização de estações; relação entre áreas construídas e áreas naturais; densidade
construída e alturas de edifícios, além de especificar as fases de desenvolvimento (THE PORT
& CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.33; ØRESTADSSELSKABET, 1995).
Ao concurso do masterplan seguiu-se uma série de outros, como um campus educacional
na primeira parte de desenvolvimento da área, um complexo para a Danish Broadcasting
Corporation e o Tietgenkollegiet Hall of Residence, que se tornou referência de projeto para
habitação estudantil.
Os distritos
O distrito mais desenvolvido e consolidado é Ørestad North, com um campus universitário
e importantes instituições, já começadas a serem construídas em 2000 (BULLIVANT, 2012).
Ali, as distâncias parecem menores, uma vez que os edifícios se integram mais facilmente aos
bairros de Amagerbro (a leste) e Islandsbrygge (a oeste), com tipologias mais tradicionais e
certo nível de uso misto. Os canais dessa primeira parte de Ørestad são utilizados por estudantes
e trabalhadores da área em seus intervalos como locais de descanso e interação social. A relação
com a água, tão típica de Copenhagen, é enfatizada aqui também, ainda que os empreendimentos
tenham formas totalmente distintas de áreas mais tradicionais da cidade, com caráter moderno e
materiais reluzentes.
A área logo abaixo de Ørestad North é Ørestad Fælled (Ørestad Common), o último
bairro a ser desenvolvido dentro de Ørestad, com 19 hectares, aproximadamente 6% de toda
área protegida de Amager Fælled e próximo de uma das estações de metrô servidas pela linha
que intersecta todo o bairro longitudinalmente. A localização dentro do domínio protegido
ambientalmente foi determinada juntamente ao Conselho Ørestad de forma a preservar zonas
úmidas mais valiosas decidindo-se também deixar o desenvolvimento do bairro por último para
maior preservação das áreas naturais do entorno e de suas espécies (BY & HAVN, 2016?). A
ideia é que o novo bairro, predominantemente residencial, abrigue 5000 pessoas, seguindo um
desenvolvimento sustentável, que mantém toda parte ocidental de Ørestad Common e deixa
as áreas naturais penetrarem as ruas propostas. O desenvolvimento do bairro segue o padrão
DGNB, certificação alemã que considera aspectos sociais, ambientais, técnicos e processuais.
Foi realizado um concurso de projeto em 2016, ganho pelo escritório dinamarquês Vandkunsten
Architects, que propôs uma série de blocos perimetrais baixos e permeáveis, com materiais
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edilícios mais naturais, como pedra e madeira, além de ruas cobertas por cascalho, ao invés de
asfalto (TEAM..., 2016).
Ørestad City, planejada como o “centro de Ørestad”, começou a ser desenvolvida em
2007, tendo seus edifícios residenciais ocupados em 2009 por moradores e alguns negócios
no térreo (BULLIVANT, 2012, p. 38). A grande âncora do bairro é o shopping center Field’s,
que conta com grandes marcas e lojas internacionais. Um masterplan para o centro de Ørestad
City foi elaborado por Daniel Libeskind, inspirado no desenho urbano do centro medieval
de Copenhagen, com “ruas tortuosas, espaços urbanos intimistas, e tranquilos pátios com
jardins”52 (BULLIVANT, 2012, p.38-39), quase independente de automóveis, pontuado por
duas torres de vinte andares que seriam referências para o empreendimento. Entretanto, em
2012, notícias apontaram que a atual companhia de desenvolvimento de Copenhagen “City
and Port Development” (By & Havn), e a corporação de desenvolvimento NCC substituíram
o masterplan de Libeskind de 2006 por outro, de escala mais modesta, feito pelo escritório
dinamarquês COBE (GRABAR, 2012; LANG, 2017, p.161), bastante ativo em recentes projetos
52
Características também exaltadas por Jan Gehl ao exaltar o desenho urbano medieval do centro de
Copenhagen.

Figura 32 - Eight House, do BIG. As três imagens mostram o pátio interno formado pelo edifício, com espaços
para lazer de crianças; um mini-mercado no térreo e o panorama com a rua e áreas naturais do entorno. (Fotos da
autora, março de 2016)
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de regeneração e desenvolvimento urbano na cidade. O novo projeto permite construção mais
flexível, a longo prazo, de acordo com a disponibilidade de financiamento e investimento, ao
contrário do primeiro, que previa a construção simultânea de quase todo complexo.
Em 2016, no entanto, o resultado observado ainda era bastante diferente dos planos;
apesar de uma atmosfera consideravelmente agradável ao pedestre em Ørestad City, a escala
dos empreendimentos é desproporcional. O bloco perimetral nesta área é elevado ao limite,
com grandes edifícios únicos formando uma quadra. Havia ainda vastas áreas desocupadas,
vazios urbanos difíceis de serem preenchidos.
É neste bairro de Ørestad – porém do outro lado do Boulevard - que se encontram duas
obras ícones da arquitetura dinamarquesa: a VM House, construída em 2005 pelo escritório
PLOT (do qual Bjark Ingels fazia parte) e Mountain (MTN), do BIG (liderado por Bjark
Ingels), que, porém, também apresentam uma escala bastante distinta dos edifícios tradicionais
da cidade, mas que tentam criar espacialidades interessantes através de experimentações
contemporâneas do projeto arquitetônico. O peso de uma starchitecture foi fundamental para
que tais empreendimentos se tornassem bem-sucedidos em vendas, talvez mais do que pela
qualidade do espaço urbano (ao redor do arquitetônico).
Por fim, tem-se Ørestad South, uma área predominantemente rural, com pastos, onde
foram construídos já alguns edifícios de apartamentos, como o icônico Eight-House, pelo
escritório BIG, em formato de “oito” ou infinito. Apesar de ser a área mais ao sul de Ørestad, sua
localização ainda é bastante privilegiada, graças à conexão com o metrô (cerca de 10 minutos
até o centro), às ciclovias e à estação ferroviária, com trens para o aeroporto (6 minutos) e para
Malmö (menos de meia hora) (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 201?). A proximidade
também com a rodovia que leva até a ponte sobre o canal de Øresund permite que se chegue na
Suécia em 15 minutos de carro.
Discussões
Uma das críticas de Bullivant (2012) é a falta de vitalidade do bairro que, segundo Rita
Justesen (2016), não pode ser considerado um subúrbio devido a sua proximidade ao centro da
cidade. Assim como em outros grandes projetos urbanos, boa parte do sucesso depende também
de condições mercadológicas, para o que a crise de 2008 não colaborou – diversos pontos
comerciais no nível do térreo ainda estavam fechados em 2016; há ainda relativamente poucos
residentes. Falta, como afirmado por Bullivant (2012) e observado pessoalmente, “vida na rua”,
dinamismo ao nível do pedestre. O distrito, como um todo, ainda precisa ser consolidado e
adensado. Isto fica mais evidente nas áreas ao sul, apesar de seu grande interesse arquitetônico
pelas obras experimentais. Os grandes vazios entre os edifícios (cheios de apartamentos,
entretanto) podem ser tanto um aspecto positivo quanto negativo aos olhos dos moradores, mas
aparentemente aqueles que decidiram morar ali preferem manter-se mais isolados e próximos a
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Figura 33 - Masteprlan para adensamento de Ørestad South,
com vista a tornar a área mais dinâmica e com uma escala mais
próxima dos bairros tradicionais. A Royal Arena, grande edifício
mostrado no lado direito (centro) da imagem, já foi inaugurada.
Percebe-se o uso corrente de blocos perimetrais nas estratégias de
desenho urbano aplicadas. (Imagem: By & Havn)

Figura 34 - Vista aérea de Ørestad South em construção (Imagem:
By og Havn, disponível em: https://www.skyfish.com/p/
byoghavn/841905/26378318?predicate=created&direction=desc)
e
panorama de uma entrada para o bairro, com a Royal Arena no canto
direito, como visto em maio/2019 pessoalmente (Foto da autora).

140

Desenho Urbano no Urbanismo Estratégico Europeu do Século XXI

amplas áreas naturais. A pulsão da vida urbana encontrada no centro de Copenhagen e bairros
mais tradicionais circundantes é inexistente nesta parte de Ørestad. Ainda que se deseje manter
uma atmosfera mais tranquila, faz-se ainda necessário uma maior densidade de comércios
cotidianos locais, como padarias, cafés, minimercados, incentivando também o percurso a pé
no bairro (atualmente muito dependente de bicicleta e metrô). Criar novos usos e edifícios em
Ørestad South ajudará a tornar o bairro mais coeso, instigante, atraindo diferentes perfis de
usuários.
Recentemente, alguns concursos de projetos foram realizados no intuito de promover
tal adensamento a áreas não ocupadas e intersticiais dos empreendimentos já existentes, em
diferentes áreas de Ørestad. As propostas utilizam conceitos derivados do desenho urbano
tradicional, também com blocos perimetrais, porém menores que os já experimentados em
Ørestad City, por exemplo. Uso misto, pequenas e médias áreas verdes estão presentes nos

Figura 35 - Masterplan
para adensamento de
Ørestad
Commons,
com blocos perimetrais
em configurações que
favorecem a acriação de
perspectivas e ambientes
mais apropriados à escala
humana. (Imagem: By
og Havn)
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planos que, se consolidados, tornarão Ørestad muito mais interessante.
Destaca-se, neste sentido, o concurso organizado pela CPH City & Port Development
em junho de 2014 para o desenvolvimento de um masterplan para Ørestad South, região ainda
em grande parte desabitada. A área, de 20 ha, tem potencial construtivo de 300 mil m². Os
arquitetos vencedores foram Transform ApS junto aos consultores Bascon A/S. A proposta,
intitulada “Active Ørestad Syd”, divide a área em diferentes tipos de residências, com casas
geminadas ao norte (de 3 a 5 pavimentos) e apartamentos de tamanhos variados ao sul (em
edifícios de 4 a 8 pavimentos), incentivando empreendimentos comerciais e equipamentos
públicos ao longo da avenida principal, Asger Jorns Allé, a ser completamente arborizada. As
ruas residenciais são propostas como um espaço compartilhado entre carros e pedestres, com
medidas de atenuação de tráfego e algumas vagas para embarque/desembarque.
Anteriormente, em 2012, foi realizado também um concurso para a Royal Arena, uma
arena multiuso que visa trazer novas atividades a Ørestad em diferentes dias e horários da
semana. Os vencedores foram o escritório 3XN. Em março de 2016, a arena ainda estava em
construção, não sendo possível analisar sua inserção urbana propriamente. Aberta em fevereiro
de 2017, prometia dar continuidade aos planos para Ørestad South, integrando as áreas, ainda
não construídas. Em maio de 2019, em nova visita ao local, a arena - um grande marco na
paisagem - já se integrava a edifícios recém-construídos em seu entorno imediato, criando
vistas e perspectivas em escala para o pedestre (desafio que remete aos edifícios monumentais
de megaeventos), apesar de ainda haver poucos usos e habitantes na região.
Ainda que Ørestad aparente bastante deserta e com uma escala deveras distinta
daquela defendida pelos urbanistas aqui discutidos, cabe ressaltar que o nível de satisfação
dos moradores da região é alto: especialmente famílias jovens com crianças valorizam o fato
de possuírem amplas áreas verdes ao redor de suas moradias, também consideradas de alta
qualidade (BULLIVANT, 2012, p.42). Isso se deve, provavelmente, aos novos conceitos
aplicados por arquitetos inovadores e características de espaços internos mais adequadas aos
usos contemporâneos (como exemplo, diversos apartamentos antigos em áreas tradicionais de
Copenhagen foram adaptados ao longo dos anos para conter banheiros próprios, visto que estes
eram instalações coletivas séculos atrás, tornando os novos espaços bastante diminutos). A
proximidade ao centro – rapidamente acessado pelo metrô ou bicicleta – também é um dos
fatores positivos. Entretanto, a consolidação de uma esfera de “urbanidade” em Ørestad caminha
lentamente, ainda que novos empreendimentos almejem “costurar” espaços vazios, mantendo o
caráter de subúrbio da área, apesar da sua localização e imponência das obras arquitetônicas.
2.5.1.2. Regeneração Portuária em Nordhavnen – Respostas a Ørestad?
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Histórico
Ao contrário de Ørestad, a área de desenvolvimento urbano de Nordhavnen insere-se
próxima à região central e a bairros consolidados da cidade, como Østerbro. Localizada na
antiga zona portuária de Copenhagen, ao norte, em braços de terra recuperados desde o século
XIX até meados do século XX por meio de aterramento com restos de construção e terra de
escavações na cidade (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, p.22), Nordhavnen teve
seu ápice entre 1891 e os anos 1940, durante as atividades do “Free Port”, na época grande
concorrente do porto de Hamburgo. O porto, feito com a última tecnologia disponível e em
ascensão após a 2ª Guerra Mundial, visto a necessidade de aportar navios maiores e mais
sofisticados surgidos então, entra em declínio a partir dos anos 1970, com redução das atividades
portuárias e industriais, que hoje ocupam apenas metade da área.
Dentre as atividades portuárias ainda existentes em Nordhavnen, tem-se o terminal
Figura 36 - Mapa mostrando a área compreendida por Nordhavnen e seu entorno, com o bairro de Østerbro, as
marinas renovadas de Kalkbrænderihavnen e a área recentemente desenvolvida de Amerika Plads, próximo ao
terminal de navios conhecido como Langelinie, ao sul. (Mapa da autora a partir do Google Maps).

Kalkbrænderihavnen

Nordhavnen

Østerbro
Innernordhavnen

Marmormolen

Amerika
Plads
Langelinie
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Figura 37 - Vista a partir da estação de trem de Nordhavnen para o bairro em construção em 2016. À direita, a área
de Marmorbyen também estava em obras, com alguns edifícios já concluídos, como o da ONU (mais ao fundo,
branco) e um conjunto de edifícios residenciais (marrom escuro). Os antigos silos de Nordhavnen receberam “addons”, como indicado no Local Plan, modernizando-os e lhes dando novas funções. (Foto da autora, março de 2016)

de containers da Copenhagen Malmö Port (CMP, fundada em 2001 com a fusão dos portos
de Copenhagen e Malmö) e o terminal de passageiros Ocean Quay, ao norte (inaugurado em
2014). Aos poucos, com o futuro desenvolvimento urbano de Nordhavnen, a área do terminal
de containers será transferida para a parte do extremo norte da ilha, que está em processo
de aterramento. Desde o início do século XXI, a paisagem ao redor de Nordhavnen mudou
significativamente, com antigas áreas portuárias próximas - “Søndre Frihavn” (Sound Free Port),
ao sul e a área de Kalkbrænderihavnen, a oeste - assinaladas para desenvolvimento. Um acordo
de 1999 entre a Port of Copenhagen, Ltd.53, a prefeitura, o Ministério do Ambiente e Energia
e Freja Ejendomme A/S (companhia do governo dinamarquês responsável por readequar,
revender e alugar propriedades do governo) definiu um plano geral de desenvolvimento das
áreas portuárias de Copenhagen, de forma a transformá-las em distritos urbanos de alta qualidade
(THE PORT & CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.9). Assim, em 1999, a Port
of Copenhagen Ltd. vendeu áreas da parte conhecida como Langelinie do Free Port para a Nordic
Construction Company (NCC) e para a ATP Ejendomme, que em 2006 encontrou duas empresas
para ocupa-los, em busca de mais espaços para suas sedes. Um concurso de arquitetura para
53
A “Port of Copenhagen, Ltd”. juntou-se à “Ørestad Development Corporation I/S” para fundar a CPH
City & Port Development, em outubro de 2007. Esta, por sua vez, é a atual responsável pelo gerenciamento do
porto e projetos de desenvolvimento urbano antes encabeçados pelas outras duas companhias.
144

Desenho Urbano no Urbanismo Estratégico Europeu do Século XXI

desenvolver o restante das áreas da ATP foi realizado em 2007 pela companhia. Aos poucos, a
área do South Free Port foi tornando-se ocupada por novas residências, comércios e serviços,
com alguns de seus armazéns ocupados por outlets de marcas famosas e boutiques (THE PORT
& CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.10). Mais ao sul, a área conhecida como
Amerika Plads começou a ser desenvolvida nos anos 2000, a partir de um masterplan elaborado
pelo escritório holandês West 8, também responsável por outras áreas em renovação na cidade,

Figura 38 - Coletânea de imagens do entorno de Nordhavnen. As quatro imagens acima referem-se à área de
Kalkbrænderihavnen, com os edifícios da Cisco e Kromann Reumert. Há ainda a visão para estruturas antigas,
como o edifício em tons terrosos que mostra a denominação passada do porto “Kobenhavns Frihavn”. A imagem
mais abaixo, à esquerda, mostra uma típica rua do bairro de Østerbro (aqui a Rua Nordre Frihavnsgade), com casario
antigo, sem recuos. Abaixo e à direita, a foto revela a passagem por baixo da avenida que divide Nordhavnen de
Østerbro, que conduz da estação de trem de Nordhavnen até a península. Desenhos que retratam a vida portuária
conferem ao muro identidade local.(Fotos da autora, março de 2016)
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Figura 39 - Masterplan vencedor do concurso, elaborado pelos escritórios Ramboll, SLETH, COBE e Polyform. É
possível ver a alta densidade proposta para o desenvolvimento urbano da área, bem como a presença de diversas
áreas verdes e a criação de canais, aumentando as áreas de lazer próximas à água. Um anel elevado para transporte
público está planejado para percorrer toda a área, com sete novas estações de metrô, corredores de ônibus e
ciclovias. (Imagem: Ramboll Group. Disponível em: http://www.ramboll.com/projects/rdk/nordhavn Acesso
03/01/2018)

Figura 40 - Masterplan para Inner Nordhavnen, com os bairros de Århusgadekvarteret, Sundmolen e Trælastholmen.
Em 2016, a área próxima aos silos em Århusgadekvarteret começava a ser desenvolvida. (Imagem: CPH City and
Port Development, August 2012)
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propondo a “criação de um ambiente urbano compacto e ativo, com grandes blocos de edifícios
de forma e altura variadas”, contendo lojas e restaurantes no térreo que se abrem para uma praça
(THE PORT & CITY DEVELOPMENT CORPORATION, 2007, p.11). Com a transferência do
terminal de passageiros DFDS das áreas centrais (onde atualmente encontra-se a Royal Danish
Playhouse) para o Free Port em 1999, a área adquiriu usos variados, principalmente voltados ao
turismo e negócios.
A oeste de Nordhavnen, a área de Kalkbrænderihavnen foi a primeira parte do complexo
a ser renovada pela Port of Copenhagen, Ltd. com um masterplan do escritório de arquitetura
Schmidt, Hammer & Larsen, entre os anos de 1999 e 2005, tornando-se uma nova área urbana
com edifícios empresariais (PFA Pension, Cisco, Kromann Reumert, por exemplo), lojas
de construção e decoração, restaurantes, bem como marinas e áreas aquáticas recreativas
desenvolvidas pela Port of Copenhagen, Ltd.: Svanemøllehavnen, a maior marina da Dinamarca,
e Svanemøllebugten, uma praia com faixa de areia e diversos iate clubes, aberta em 2010.
Diversos escritórios de arquitetura locais e nacionais participaram da construção deste novo
bairro. Um novo mercado de peixes também foi construído ao extremo norte de Nordhavnen,
ao lado do porto de pesca. Todas essas transformações indicavam para o futuro uso do restante
da península.
O concurso arquitetônico
Em dezembro de 2005, o governo dinamarquês e a prefeitura de Copenhagen fizeram
um acordo sobre os princípios norteadores do desenvolvimento urbano de Nordhavnen. O
acordo transformou-se em lei (parlamentary act), adotada em 22 de maio de 2007. A partir disso,
realizou-se em 2008 um concurso internacional de ideias para moldar a “cidade sustentável do
futuro”, após diversos workshops e consultas públicas para formar a base do edital, direcionado
em seis pontos: uma cidade ecológica (eco-friendly); uma cidade à beira-mar; uma cidade para
todos; uma cidade dinâmica; uma cidade de mobilidade sustentável; e uma cidade vibrante
(CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, pp.9;11).
De 180 participantes, três equipes escandinavas venceram o primeiro lugar: 70°N
Arkitektur com Dahl & Uhre Arkitekter; Polyform; COBE com Sleth e Rambøll. Foram dados
aos vencedores dois meses para que detalhassem suas propostas com base nas avaliações
do júri, um processo que ocorreu em constante diálogo com a companhia CPH City & Port
Development, responsável pelo desenvolvimento da área e proprietária das terras, e a Prefeitura
de Copenhagen.
Em março de 2009, anunciou-se a proposta vencedora, realizada pelos escritórios COBE,
Sleth e Rambøll, intitulada “Nordholmene – Urban Delta”. O masterplan abrange toda a área de
Nordhavnen, a ser desenvolvida e ocupada nos próximos cinquenta anos, com um planejamento
urbano de uso misto, com 3,5 milhões de m² de potencial construtivo e uma previsão de 40 mil
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residentes e 40 mil trabalhadores.
Os vencedores do concurso imaginaram Nordhavnen como um complexo de ilhas,
ligadas por pontes e cortadas por canais (alguns novos, inclusive). Uma alta densidade é
seccionada por áreas verdes de diferentes tamanhos (pocket parks) distribuídas em diversas
partes do aglomerado, criando urbanidades próprias em cada área desenvolvida, propícias a
diferentes usos.
Em 2009, a proposta foi aperfeiçoada junto à prefeitura e CPH City & Port Development
de forma a conceber uma “estratégia de desenvolvimento” para toda a área de Nordhavnen. Esta
estratégia baseava-se em seis pilares e uma série de conceitos de desenho urbano sustentável, que
definiriam o futuro desenvolvimento urbano de Nordhavnen: 1) ilhotas e canais; 2) identidade e
história; 3) smart grid; 4) cidade azul e verde; 5) 5-minute city; 6) cidade “CO2-friendly” (CPH
CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, p.14).
O primeiro distrito desenvolvido – Inner Nordhavnen
Em 2010 e 2011, o detalhamento dessa estratégia foi levado adiante para estabelecer
princípios da primeira fase de desenvolvimento de Nordhavnen, a chamada área de Inner
Nordhavn ou Århusgade Quarter, no sul do complexo. O planejamento desta área faz parte da
“2010 Municipal Strategy for Copenhagen”, intitulada “Green Growth and Quality of Life”,
que incorpora os conceitos estabelecidos em 2009. Com base na proposta vencedora e nos
detalhamentos seguintes, a Prefeitura preparou uma diretriz geral de planejamento na forma de
um “suplemento” ao Plano Diretor e um “Plano Local” em 2011. Junto a consultores, a CPH
City & Port Development então detalhou estratégias em um plano de desenvolvimento e de
espaço urbano para o distrito de Inner Nordhavn.
O Local Plan estabelece diretrizes para transformar Inner Nordhavn em um distrito
compacto, vibrante e de uso misto, com potencial construtivo de 350 mil m² (além de 70 mil m²
dos edifícios prlgumas áreas de eservados), abrigando 3000 moradores e 6-7000 trabalhadores
até 2025 (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, pp. 3, 16). Define áreas destinadas ao
varejo e comércio, áreas de lazer próximas à água (Sandkaj, por exemplo), áreas com edifícios
históricos preservados, lotes onde inserir edifícios altos, porcentagem de residências esperadas
em determinadas quadras, dentre outros aspectos que configuram o novo bairro.
Em geral, há uma mistura de camadas temporais observadas nos diferentes edifícios
que ocupam a área de Inner Nordhavnen. Tal coexistência torna o ambiente interessante para
novos empreendimentos, ao permitir integrar aspectos pré-existentes e dinâmicas espaciais
Figura 41 - Coletânea de imagens da Århusgade, em Nordhavnen. Alguns edifícios pré-existentes de caráter
histórico foram preservados, outros, como o sobrado roxo, visível nas imagens de cima, foram demolidos,
conforme observado no Google Street View 2017 (terceira imagem). De cima para baixo, à partir da esquerda,
fotos da autora: 2, 4 e 6, março 2016. Restante, Google Street View, 2017
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Figura 43 - Diagramas com a proposta de lotes escalonados, de forma a quebrar corredores de vento e criar
ambientes ubanos com configurações e perspectivas mais interessantes. (Imagem: CPH CITY & PORT..., 2012)

Figura 42 - Abaixo, silos revitalizados e empreendimento residencial Havnehuset dos arquitetos Tegnestuen
Vandkunsten, com espaços no térreo para comércio. (Foto da autora, março/2016). Ao lado, local em maio/2019,
com os silos já inaugurados como edifício empresarial, rodeado de edifícios de uso misto (Fotos da autora).
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consolidadas com gabaritos baixos, alamedas estreitas e praças irregulares. Junto ao Local Plan,
o masterplan para Inner Nordhavnen define: a estrutura espacial do distrito, incluindo aspectos
de tráfego e transporte público, o tratamento dos espaços com frente de água, a localização de
lotes, praças e áreas verdes. O masterplan é complementado por diversos princípios norteadores
do desenho e planejamento dos projetos futuros na área, bem como por cinco diretrizes
principais, em muito baseadas naqueles seis pontos definidos para o concurso em 2008: 1)
distrito compacto; 2) distrito sustentável; 3) distrito com frente de água; 4) distrito ativo e 5)
distrito com contrastes (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, p.35).
Dentre os princípios de projeto, destacam-se algumas características formais a serem
obedecidas por novos edifícios: gabarito baixo, de três a seis pavimentos, com os edifícios
seguindo os limites externos das quadras (bloco perimetral), com três variações de altura numa
mesma quadra (garantindo menos sombreamento nas praças internas e maior dinamismo nas
fachadas). Percebe-se que a escala adotada pelas novas construções em Nordhavnen difere muito
daquela de Ørestad. Inclusive, na apresentação do projeto pela CPH City & Port Development,
estabelece-se um coeficiente de aproveitamento para Inner Nordhavnen de 1.8 (semelhante
àquele encontrado em bairros tradicionais consolidados de Copenhagen), e compara-se o
resultado em termos de escala de quadras e lotes com aquele planejado em Ørestad: a planta
do edifício Eight House, do BIG, ocupa o espaço de praticamente oito quadras em Inner
Nordhavnen, revelando a super dimensão do bloco perimetral experimentado por Bjark Ingels
em relação às configurações tradicionais desse tipo de edificação.
Além disso, devem-se seguir as cores dos edifícios pré-existentes: vermelho, marrom
e cores escuras (CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, p.64). Aparte os edifícios
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de baixo gabarito, o masterplan estabelece quatro edifícios especiais, mais altos (até 16
pavimentos), a complementar a paisagem de Inner Nordhavnen. Tais edifícios devem possuir
uma “arquitetura escultural”, em contraste à do entorno, em tons de cinza claro (CPH CITY
& PORT DEVELOPMENT, 2012, p.65). A questão das cores não se aplica à ilha Kronløb,
imaginada como uma “cidade na água” (water town), com edifícios coloridos e 15-20 casas
flutuantes (talvez uma tentativa de emular a atmosfera já conhecida e muito valorizada de
Nyhavn?).
Em relação ao grid urbano, tem-se a proposta de lotes escalonados, evitando corredores
de ventos (decorrentes de grids quadriculados com alinhamento rígido) e criando maiores
possibilidades de trajetos, usos, bem como fluxos intercalados e espaços urbanos mais bem
definidos, como algumas praças, de diferentes escalas e configurações (CPH CITY & PORT
DEVELOPMENT, 2012, p.40).

Figura 44 - Rua Helsinkigade, vista em março de 2016 e em maio de 2019, em nova visita ao local. Os silos, ao
fundo, tiveram retrofit, recebendo fachadas escultóricas. Observa-se também o edifício construído no terreno entre
um dos silos e a sequência de casas à direita, em primeiro plano. (Fotos da autora)
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Figura 45 - Imagem aérea de Inner Nordhavnen, em 2015, em construção. (Imagem: HavneKanten. Disponível
em: http://www.havnekanten.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC_8866.jpg)

Figura 46 - Imagem aérea de Inner Nordhavnen, em 2017, já bastante modificada, porém com várias áreas a serem
desenvolvidas. O bloco perimetral fica evidente como tipologia e forma urbana. (Imagem: By & Havn, 27/05/2017.
Disponível em: https://www.skyfish.com/p/byoghavn/841913/26374092?predicate=created&direction=desc)
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Destaca-se ainda a questão de criar fachadas ativas no nível da rua, com a ideia de pésdireitos de no mínimo 4m no nível térreo, alto nível de detalhes, priorização da verticalidade (Gehl
já apontava que mais fachadas estreitas promovem maior dinamismo que grandes fachadas),
além de flexibilidade para usos tanto residenciais quanto comerciais e de serviços (CPH CITY
& PORT DEVELOPMENT, 2012, p.40). Neste mesmo quesito, tem-se a recomendação para os
edifícios garagens, que deverão incluir outras atividades no térreo para eliminar fachadas cegas
(CPH CITY & PORT DEVELOPMENT, 2012, p.75).

Figura 47 - desenho urbano dos empreendimentos residenciais em Nordhavnen (4 acima) e Marmorbyen (2
abaixo). Blocos perimetrais, ausência de recuos e acessos lives aos miolos de quadra (foto central à esquerda, do
edifício Provianhuset, de Henning Larsen, na época ainda não totalmente habitado e finalizado). As fotos, de 2016,
ainda mostram Nordhavnen em construção, porém as estratégias de desenho urbano já podem ser identificadas.
A presença da água é de extrema importância para a criação das ambiências urbanas próprias em Nordhavnen e
Marmorbyen, como pode ser visto na relação entre os edifícios à beira de Sandkaj (foto superior à direita) e nos
edifícios à beira dos canais em Marmorbyen (foto inferior à direita). (Fotos da autora, março 2016).
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O modal escolhido para o transporte público será uma combinação de um metrô elevado
com linhas de ônibus e ciclovias. Segundo a CPH City & Port Development (2012), o metrô
será o ponto de partida para o desenvolvimento futuro dos outros bairros em Nordhavnen. A
ideia de uma 5-minute-city prioriza curtas distâncias entre residências, comércios e estações
de transporte público, sendo cinco minutos o tempo necessário para percorrer 400m a pé. A
previsão é que um terço do tráfego em Nordhavnen seja de bicicletas.

Figura 48 - Nordhavnen em maio de 2019. Diversos edifícios foram entregues, com atividades comerciais no
térreo e residências nos pavimentos superiores. A atmosfera urbana próximo à frente de água é convidativa à
permanência e interação entre usuários, assim como em ruas com fachadas ativas (na foto superior à direita,
aglomeração em uma feira ao ar livre com DJ, parte de uma agenda com pop up stores de apelo sustentável no
térreo de um dos edifícios). Algumas áreas ainda estavam em obras, como na primeira foto superior à esquerda.
O bairro possui poucas vias para automóveis, privilegiando a acessibilidade de pedestres e bicicletas. (Fotos da
autora, maio de 2019).
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2.5.2. Londres 2012 – De Parque Olímpico a “Pedaços de Cidade” na Cidade

Histórico
A recente consolidação do “legado” nas candidaturas de cidades às Olimpíadas parece
indicar uma mudança de paradigma na utilização futura de parques olímpicos. Ao invés de
deixarem toda uma área como parque natural ou centro de esportes, como fizeram Munique
em 1972, ou Pequim, em 2008, com seus parques olímpicos, cidades-sede recentes propõem
a conversão desses sítios em novos distritos ou bairros urbanos dentro da cidade, algo que se
alinha à tendência do planejamento urbano estratégico utilizado pelas cidades para regenerar
áreas degradadas e promover novos usos e imagens urbanas globais. Londres apresentou, desde
sua candidatura, uma proposta de legado bastante abrangente, com partes do parque olímpico de
2012 transformado em diferentes bairros e urbanidades. Assim como Londres, o Rio de Janeiro,
como será visto na segunda parte desta tese, também pretende transformar a área do parque
olímpico em um bairro denso, de uso misto, preenchendo os amplos espaços (ou vazios) entre
as arenas. Com uma pressão cada vez maior sobre as cidades, em termos de tráfego, crescimento
da população e déficit habitacional, mobilidade, e com preocupações com sustentabilidade cada
vez mais urgentes no futuro desenvolvimento urbano, a conversão de parques olímpicos em
áreas urbanas densas, de uso misto, vibrantes e integradas ao tecido urbano existente torna-se
uma tarefa necessária – e desafiadora – para urbanistas, arquitetos e governantes. Neste sentido,
procura-se analisar no exemplo de Londres 2012 os critérios de desenho urbano adotados que
contribuem para a formação de um espaço urbano de sucesso, servindo de referência positiva
para o estudo do objeto desta tese, o legado de desenho urbano das Olimpíadas do Rio.54
O Parque Olímpico de Londres foi desenvolvido em uma antiga área industrial ao
nordeste de Londres, na região conhecida como “East London”. A área estava dividida em
cinco municípios da Grande Londres (boroughs) - Waltham Forest, Newham, Hackney Wick,
Tower Hamlets e Greenwich. Com a saída das indústrias na década de 1960, a área tornouse degradada e seu solo bastante contaminado. Por sua proximidade ao centro da cidade, sua
regeneração havia sido discutida por décadas, especialmente a partir dos anos 1990, com a
construção do High Speed Rail Line na Grã-Bretanha.
Como explicado por Jerome Frost (2016, entrevista pessoal), ex-Diretor de Design
e Regeneração (Head of Design and Regenaration) na Olympic Delivery Authority (ODA),
autoridade responsável pelo planejamento e entrega dos jogos Olímpicos de 2012, e atualmente
urbanista na ARUP Londres, nos anos 1990 a ARUP desafiara a decisão de trazer o High Speed
54
O texto deste capítulo deriva da pesquisa realizada durante estágio de pesquisa na Plymouth University,
em Plymouth, Inglaterra, junto ao Prof. Dr. Stephen Essex, a qual serviu de base para a elaboração do artigo
publicado no Journal of Urban Design, em coautoria com o referido professor, intitulado: “The challenge of urban
design in securing post-event legacies of Olympic Parks” (Taylor and Francis, 2017).
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Channel Tunnel Rail Link (CTRL) à região de South London (Waterloo) através de uma rota
direta, propondo levá-lo ao redor do norte da cidade de forma a promover a regeneração de áreas
degradadas no norte e leste da cidade55. O reposicionamento da rota e a consequente criação da
Estação Internacional de Stratford (Stratford International Station) estimulou o desenvolvimento
urbano futuro da região. Junto à estação, estendeu-se a linha de metrô Jubilee, de forma que
essa terminasse em Stratford também. Através da consolidação de uma propriedade única das
terras e pelos melhoramentos em acessibilidade e conectividade ao local, a empresa London and
Continental Rail (proprietária das terras que configurariam o futuro Parque Olímpico) apontou
em 1997 os parceiros de desenvolvimento Stanhope PLC e Chelsfield para desenvolver uma
proposta de regeneração para a área, denominada então de “Stratford City”. O masterplan foi
desenvolvido pelo time central de design da ARUP Associates, junto aos escritórios Fletcher
Priest Architects e West 8 (LOWE; SMITH, 2005), este último conhecido por sua atuação na
Holanda e Dinamarca, por exemplo.
Em vista das Olimpíadas e do processo de regeneração da área como um todo, foi criada
a Stratford Renaissance Partnership (RSP) em 2007. O papel desta parceria, extinta em 2016,
era colocar em contato organizações diversas (órgãos públicos, empreendedores comerciais,
agências de habitação, instituições educacionais, organizações culturais e artísticas, negócios
locais) e promover outras parcerias e projetos, como o Stratford Original Business Improvement
District (BID)56. A RSP também foi responsável pelos estudos de viabilidade iniciais para o a
mudança de zoneamento das estações de Stratford. Tal mudança, em vigor desde janeiro de 2016,
passou as estações de metrô de Stratford para as zonas “2/3”, implicando em menores custos de
passagens para usuários, ajudando a atrair visitantes e inclusive futuros moradores à região. O
Masterplan Metropolitano de Stratford (Stratford Metropolitan Masterplan), lançado em 2011
pelo município de Newham, engloba áreas do Parque Olímpico e entorno, aproveitando-se das
novas conexões criadas e oportunidades para uma nova centralidade em East London. Além
deste masterplan, uma série de outros estão em andamento nas bordas do Parque Olímpico para
bairros específicos, como Bromley by Bow57 (OPLC, 2011, p.63-65), bem como planos gerais
de desenvolvimento pelos municípios (boroughs) envolvidos, como o Tower Hamlets Core
Strategy Development Plan 2025, de 2010, que visa melhorar a urbanidade de seus bairros,
através de cinco pontos: “voltar a atenção aos centros”; “fortalecer o bem-estar no bairro”;
“possibilitar comunidades prósperas”; “projetar uma cidade de alta qualidade”; e “promover o
placemaking” (TOWER HAMLETS COUNCIL, 2009, p.10, tradução nossa).
De maneira geral, as melhorias em infraestrutura de transporte e conexões nos anos
55
Ralph Ward (2015) também menciona o envolvimento da ARUP no reposicionamento da rota do CTRL
por dentro de Stratford em 1994 e no masterplanning de “Stratford City”.
56
Aprovado para 2015 a 2020, o BID visa revitalizar a área central de Stratford e atrair investimentos e
visitantes. Ver a página online do distrito: http://stratfordoriginal.com/
57
Ver o masterplan da área: Tower Hamlets, Local Development Framework (LDF) Tower Hamlets,
Bromley-by-Bow Masterplan Supplementary Planning Document. May 2012. (TOWER HAMLETS, 2012)
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Figura 49 - Coletânea de imagens. No topo, duas vistas aéreas das docas londrinas, com empreendimentos em
construção em amplos espaços liberados, podendo-se observar ao longe a Arcelor Mittal Orbit Tower, no Parque
Olímpico. Na foto panorâmica, vista do entorno ao sul do Parque Olímpico, com a área triangular para o futuro
desenvolvimento de Sugar House Lane e os edifícios aglomerados de Canary Wharf ao longe, à direita. Abaixo,
vistas do bairro de Stratford, onde vigoram planos de regeneração. Uma nova atmosfera começava a surgir, como
o rooftop no Stratford Centre (shopping). Fotos da autora, maio de 2016.
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0

Figura 50 - Mapas elaborados pela autora a partir dos
masterplans do modo Jogos e Legado do Parque Olímpico de
Londres 2012, com indicação das principais arenas e futuros
bairros construídos. ESCALA 1:25.000
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1990 foram o gatilho para um desenvolvimento urbano massivo na área. Segundo Frost (2016),
havia em torno de 88 masterplans para regenerar a área, que incluía o local do futuro Parque
Olímpico; porém, a divisão entre diversos proprietários e as dificuldades em arrecadar fundos
impediram a concretização das propostas. A candidatura olímpica e a unificação das terras para
o Parque Olímpico sob uma mesma propriedade forneceram os meios necessários para realizar
a tão discutida regeneração.
Modo Jogos – masterplans e processo de planejamento
O Parque Olímpico de Londres foi planejado seguindo um modelo de três masterplans:
Jogos, Transição e Legado. O projeto mudou bastante ao longo do processo de planejamento,
desde o apontamento de uma equipe de projeto em 2003 para formalizar a candidatura, até os
masterplans finais feitos pelo Legacy Communities Scheme (LCS), que nortearam o design
construído.
Em 2003, um consórcio foi apontado como consultor para desenvolver uma solicitação
de planejamento (planning application) para a candidatura de Londres, formado pelas seguintes
empresas de arquitetura e urbanismo: EDAW (depois transformada na AECOM); HOK
Sport (Populous); Foreign Office Architecture (formado pelos arquitetos Farshid Moussavi e
Alessandro Zarapolo) e Allies & Morrison. O primeiro masterplan, enviado em 2004, além
de compreender uma área maior que a atualmente ocupada pelo Parque Olímpico, mostrava
edifícios “musculares” (nas palavras de Jerome Frost) para as principais arenas e uma tipologia
mais genérica para os outros edifícios, dispersos em uma área plana. Além disso, havia uma
clara separação funcional de usos (OPLC, 2012). Em 2006, Allies & Morrison Architects,
Maccreanor Lavington (escritório bastante experiente com projetos residenciais) e Witherford
Watson Mann foram renomeados para refinar o masterplan para o Parque Olímpico, então
já restrito a seus limites atuais. De acordo com Jerome Frost (2016, entrevista à autora), que
trabalhou na ODA nesses masterplans iniciais:
So every design… the early masterplan images, you see these very “muscular
buildings”, which were descriptions of muscles, imagery of muscular form applied
to each building. So there was a view at one point that all of the buildings did need to
follow the same theme… I think the view that we took was that each of the buildings
was actually being delivered in a different urban context… and that [edifícios seguindo
um mesmo tema] would be wholly inappropriate, because we did not want to create
a campus, we wanted to create new pieces of city through the Olympic Park. So we
came up with this idea, that you could effectively maintain consistency through the
Olympic Park which allowed each of the different buildings and different areas to
develop in different ways; so, you could have different architects and no consistent
theme across the buildings.

No início de 2008, a London Development Agency (LDA) nomeou uma equipe de projeto
para desenvolver uma diretriz para o masterplan de legado, chamada “Legacy Masterplan
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Framework” (LMF)58, que nortearia o desenvolvimento urbano pós-Jogos. Tal equipe era formada
pelo escritório holandês KCAP, o inglês Allies & Morrison e a EDAW. A tarefa principal era
idealizar um “processo de desenvolvimento urbano seguinte à transformação inicial do Parque
Olímpico”59 (DAVIS, 2014, p.331). Foi neste ano também que a ODA contratou o escritório
LDA Design e o arquiteto paisagista Charles Hargreaves (autor também do Parque Olímpico
de Sydney, em 2000), para revisar o projeto. A equipe criou uma nova paisagem para o parque
(tanto para o modo Jogos quanto Legado), suavizando os encontros do terreno com os corpos
d’água, tornando estes mais visíveis e reduzindo as áreas impermeáveis (WAINWRIGHT, 2012;
SLAVID, 2012). Assim como no Parque Olímpico de Munique (1972), criou-se um parque
58
Após Londres ter ganho o direito de sediar as Olimpíadas de 2012, a LDA ficou incumbida de preparar
e promover o Legacy Masterplan Framework (LMF). Este era parte integral de um dos acordos presentes nas
permissões concedidas em 2007 às solicitações de planejamento enviadas pela ODA em fevereiro daquele ano
(“Site Preparation and Olympic, Paralympic and Legacy Transformation Planning Applications”) – as chamadas
“2007 permissions” (OPLC, 2011, p.5).
59
“process of urban development following on from the initial transformation of the completed Olympic
Park”.

Figura 51: Vista do Parque Olímpico, como imaginado em 2005. (OPLC, 2011 pp.26-27)
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natural em meio à cidade, moldando uma nova topografia a uma área plana e degradada, de
forma a permitir diferentes vistas e caminhos pelo local, inclusive no pós-Jogos. No caso de
Londres, a estratégia ajudou também a construção do parque: devido à contaminação da terra e
a bombas enterradas da época da 2ª Guerra Mundial, era mais eficiente elevar o nível da terra
para construir algumas das arenas (o Centro de Natação e o Velódromo, por exemplo), do que
cavar o solo para fincar as fundações. Tal decisão refletiu de maneira positiva na exploração
do parque pelos usuários, visto que a paisagem se tornou mais dinâmica e visualmente mais
interessante, com diferentes volumes e alturas, também em termos de vegetação. De modo
geral, o conceito de ter um parque natural como principal legado norteou o projeto desde os
masterplans iniciais em 200360, influenciando positivamente na ocupação pós-Jogos, ao criar
um ativo especial aos empreendimentos.
O LMF apresentou um cenário futuro ideal de urbanização dos espaços deixados pelas
arenas temporárias e outros vazios depois dos Jogos, de forma a promover uma “regeneração
sustentável” da área toda. No entanto, como uma diretriz de masterplan (framework) ao
invés de um masterplan convencional, a proposta proporcionava flexibilidade em termos de
desenho urbano, permitindo aos lugares incorporar mudanças conforme a própria cidade, a
sociedade e a economia fossem se adaptando ao longo do tempo, adotando a ideia de uma
“open-city”, promovida pelo escritório KCAP anteriormente em seu masterplan para o projeto
de regeneração portuária de HafenCity, em Hamburgo, Alemanha (DAVIS, 2014, p.331;334).
Entretanto, o masterplan foi criticado por seu caráter homogêneo e a ausência de um caráter
local, distante do planejamento urbano e arquitetura tradicionais britânicos, levando a uma
revisão do masterplan em 2010, como parte do LCS, por um grupo de nove escritórios, dentre
os quais figuravam Maccreanor Lavington (MLA+), Witherford Watson Mann, Caruso St. John,
Panter Hudspith e Allies & Morrison. O novo plano substituiu “blocos contemporâneos sem
graça por designs inspirados nos tradicionais edifícios geminados georgianos de Londres”61
(EVANS, 2014, p.356, tradução nossa). Entretanto, como aponta Evans (2014, p.356), essa
revisão também foi responsável pela redução do número de residências de 10000 para 8000,
que seria reduzido ainda mais em 2014. O masterplan de 2010 guiou o desenvolvimento urbano
em curso atualmente no Parque e delineou a criação de novos bairros - Planning Delivery
Zones (PDZ) -, em áreas antes ocupadas por arenas temporárias ou espaços de circulação e
permanência necessários aos jogos: Marshgate Wharf (PDZs 1 e 2); Sweetwater (PDZ4); East
Wick (PDZ5); Chobham Manor (PDZ6) e Pudding Mill (PDZs 8 and 12).
É evidente que as necessidades de planejamento espacial do megaevento diferem muito
do urbanismo cotidiano, no modo legado. O Parque Olímpico de Londres 2012 foi planejado
60
Nas palavras do arquiteto Bill Hanway, da AECOM, que trabalhou com Jason Prior na EDAW, em artigo
de Ruth Slavid (2012): “‘Putting the park at the centre was an idea that started in 2003’ (…) ‘Our proposal was
about the ability to leverage regeneration.’”.
61
“‘bland’ contemporary residential blocks, with designs inspired by traditional London Georgian
terraces”
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Figura 52 - (página oposta) Evoluções dos masterplans, desde 2004 (candidatura aos Jogos de 2012), até 2010, que
deu origem aos planos futuros de legado desenvolvidos pela LLDC. (OPLC, 2011, p.13)
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para um fluxo de 140.000 pessoas de uma única vez (ALLIES; HAIGH, 2014, p.198), algo
improvável em outras condições. A cidade optou por realizar um evento compacto, com as
arenas principais organizadas em uma espécie de cluster, em uma área relativamente pequena,
com espaços ao ar livre acessíveis a pé. Essa ideia acabou por determinar boa parte do legado
urbano do Parque e a forma como os futuros desenvolvimentos imobiliários e urbanísticos
seriam incorporados. Quatro arenas permanentes foram construídas para o evento, de forma
a funcionarem como âncoras no legado: o Estádio de Futebol, o Centro de Natação (Aquatics
Center), o Velódromo e a Arena de Handball.
Another aspect of design and planning unique to London’s proposal is its attitude to
the permanent venues to be built in the Park and their relationship to the long-term
legacy which will form an enduring part of London’s urban realm. The ambitious
idea, which has not been attempted at this scale by any other host city, was to ensure
that each permanent venue would be ‘embedded’ within its legacy neighbourhoods
after the Games. Each venue provides a dramatic anchor in the urban fabric, while at
the same time preserving a commanding ‘landmark’ position from within the legacy
parklands. (OPLC, 2011, p.31)

De modo geral, observa-se que o planejamento com uma visão a longo prazo do
funcionamento do parque e seus equipamentos esteve presente desde os primeiros masterplans,
o que contribuiu para melhor consolidação do legado uma vez que o megaevento acabou.
Segundo Jerome Frost (entrevista à autora, 2016), Londres pôde desenvolver seu Parque
Olímpico com considerável flexibilidade devido à confiança do COI no setor de construção da
cidade e ao alinhamento das decisões para o modo Jogos com uma visão a longo prazo (legado)
pela ODA, o que eliminou a necessidade de uma conformidade rígida com os extensos Manuais
Técnicos do COI (IOC’s Technical Manuals). Foi o caso, por exemplo, do Centro de Natação,
que primeiramente demandava cerca de 20.000 assentos, mas foi planejado com uma estrutura
temporária para acomodar 17.500 pessoas, posteriormente reduzido para 3.000 assentos no
modo legado, número mais condizente às expectativas de usos mais ordinários.
Desenvolvimento atual de legado
O masterplan de legado para o Parque Olímpico de Londres, conforme indicado pelo
Legacy Communities Scheme (produzido pela Olympic Park Legacy Company, submetido em
2011 e aprovado em setembro de 2012), estabeleceu a criação de cinco “bairros” dentro dos
limites do parque: Sweetwater62, East Wick63, Chobham Manor, Marshgate Wharf64 e Pudding
62
Durante os Jogos, a área foi o principal espaço para praça de alimentação, merchandising, souvenirs,
além de conter uma via para atletas e oficiais entre as arenas.
63
East Wick fica no antigo local da Arena Riverbank durante os Jogos 2012, temporária, que abrigou as
competições de hockey de campo e futebol paralímpico.
64
O bairro de Marshgate Wharf, inicialmente idealizado para a área ao sul do Estádio Olímpico, ao
norte de Pudding Mill, e compreendendo ainda as áreas ao norte do Aquatics Centre, foi substituído pela visão
de Olympicopolis, dividida em duas áreas, UCL East (ao sul do estádio) e Stratford Waterfront (ao norte do
Aquatics Centre). O mapa original da divisão dos bairros pode ser encontrado em Department for Communities
and Local Government; Bob Neill. Olympic neighbourhood names revealed. Gov.uk 2/08/2011 (ver MAPS..., s.d.;
MINISTRY OF HOUSING, 2011)
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Mill65.66 Essas áreas envolvem diferentes desenvolvimentos imobiliários, como o “International
Quarter”, “Here East”, “Olympicopolis”, “Strand East”, e o “East Village” (antiga Vila dos
Atletas), alguns inclusive já em andamento ou concluídos. Tais bairros foram concebidos
de forma a possuírem características próprias, ou seja, configurarem urbanidades distintas,
novos pedaços urbanos dentro da cidade, ao invés de criarem um campus homogêneo como
legado urbano do Parque Olímpico. De acordo com o Design and Access Statement do Legacy
Communities Scheme, de setembro de 201167, olhou-se para os bairros tradicionais de Londres

65
A área de Pudding Mill foi utilizada durante os Jogos como “back of house”, ou seja, abrigava usos
não visíveis para os espectadores, como áreas de treinamento, espera e terapia para atletas e sua equipe de alto
rendimento (médicos, fisioterapeutas, treinadores, etc.). Também havia espaços para estocagem e transporte.
66
Tais bairros foram nomeados após uma competição pública, em agosto de 2011, chamada “Olympic
Park Legacy Company’s ‘Your Park, Your Place’”, que recebeu cerca de 2 mil sugestões de nomes. A seleção
final foi feita pelos distritos (boroughs), a Olympic Park Legacy Company e serviços de emergência para votação.
(QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK, 2011)
67
Esse Design and Access Statement foi preparado para a Olympic Park Legacy Company, em apoio à
Planning Application do LCS, que procurava aprovação para o desenvolvimento urbano de legado, seus espaços
abertos e infraestrutura associada (OPLC, 2011, p. 3).
Figura 53 - O Aquatics Centre, projeto de Zaha Hadid, em uma das entradas do Parque Olímpico. Na atual fachada
envidraçada, havia durante os Jogos estruturas temporárias para arquibancadas. O edifício icônico é utilizado
atualmente para recreação da população e eventos esportivos e, em 2016, podia ser visitado por não associados
mediante uma taxa de 1 libra. Ao fundo, cresciam os empreendimentos do International Quarter. Foto da autora,
14/05/2016.
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Figura 54 - Interior do Aquatics Centre. Foto da autora, julho 2016.

e seu desenho urbano para estabelecer as características que cada bairro deveria ter dentro do
Parque Olímpico (OPLC, 2011, p.59):
1. Edifícios baixos e médios (low- to mid-rise)
2. Tipologias geminadas (terraced types)
3. Misto de tipos e tamanhos de moradias (mix of dwelling types and sizes)
4. Espaço privativo externo (private outdoor space)
5. Densidade Urbana (urban density)
6. Variedade de propriedade (inquilinos, donos, etc.) (mix of of tenures)
7. Edifícios adaptáveis (adaptable buildings)
8. Usos mistos (mix of uses)
9. Frentes e Fundos (fronts and backs)
10. Esfera pública (public realm)
11. Serviços de vizinhança (neighborhood services)
12. Transporte (envolvendo rotas cicláveis e caminháveis, acessos por metrô, ônibus e
trem, desencorajando uso do carro)
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13. Estacionamento privativo de automóveis (private car parking)
Em termos de densidade urbana, importante ressaltar o mínimo estabelecido pelo LCS
(OPLC, 2011, p.54) para os novos bairros, de 150 pessoas por hectare. O LCS visava criar
638.194 m² de área útil residencial, com até 6800 novas unidades habitacionais, sendo 35%
acessíveis a classes sociais mais baixas (affordable housing), divididos entre aluguel social
(60%) e “intermediate housing”68 (40%), e 42% voltados para habitações familiares (com 3
ou mais quartos) (LCS, 2011, p.7). Esses requisitos ajudariam a formar um ambiente urbano
variado e socialmente sustentável, com diferentes grupos etários e sociais.
Em 2012, o então Prefeito de Londres criou a London Legacy Development Corporation
(LLDC), em vigor em outubro daquele ano. Sucessora da Olympic Park Legacy Company,
a LLDC tinha como propósito promover e entregar uma completa regeneração da área do
Parque Olímpico e entorno, assegurando o desenvolvimento sustentável e investimentos de alta
qualidade, de forma a maximizar o legado dos Jogos de 2012 e garantir o sucesso do parque sob
seu controle (LLDC, 2014, p.5). Uma vez que se tornou a autoridade de planejamento local da
área, a LLDC foi obrigada a desenvolver um Local Plan (LLDC, 2014) - que visa os anos de
2015-2031. De acordo com este documento, foram realizadas diversas consultas à população
local, que forneceram comentários e expressaram as visões dos envolvidos para a elaboração
do plano (LLDC, 2014, p.5).
De maneira geral, o plano expande as diretrizes expressas pelo LCS (2011), ressaltando
a importância de ambientes urbanos mistos (“live and work”, além de elementos de cultura e
lazer), com variedade de tipologias (um, dois, três ou mais dormitórios em flats, maisonettes e
casas para famílias) e propriedades (habitação social e privada), no intuito de criar “mixed and
balanced communities” (LLDC, 2014, p.45). De acordo com o Local Plan, “Proposals which
cluster units of a particular size and tenure and do not reflect these requirements will not be
permitted.” (LLDC, 2014, p.45). Tais ideias ficam claras nesse trecho (LLDC, 2014, p.14):
By 2031, the Legacy Corporation area will have become an established location
for working, living, leisure and culture.” (…) “The design of buildings respects the
character of the area and these have become examples of high-quality design. District
heating and cooling networks, the bio-diverse landscapes and waterways, and trees
and general urban greening complete the picture of a sustainable and comfortable
place to live and to work. The Legacy Corporation area has become somewhere that
people aspire to work and live, a unique and exemplary place that has set the standard
for London as a whole as it continues to change and grow.

O Local Plan estabelece quatro sub-áreas de atuação, cada uma baseada nas diferentes
68
“Intermediate Housing” refere-se a unidades à venda ou para aluguel por preços acima do aluguel
social, porém mais baixos que 80% do valor praticado pelo mercado, podendo ser propriedade compartilhada
(shared ownership) e “equity loans” (tipo especial de financiamento do Reino Unido, ou outros tipos de habitação
de baixo custo para venda e “intermediate rent”. (MINISTRY OF HOUSING, COMMUNITIES & LOCAL
GOVERNMENT, 2012)
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Figura 55 - Tipologias típicas de Londres, a serem incorporadas nos projetos para desenvolvimento urbano do
Parque Olímpico Queen Elizabeth. (OPLC, 2011, p.56)
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características dos bairros envolvidos: sub-área 1: Hackney Wick e Fish Island (abrangendo
ainda East Wick e Sweetwater); sub-área 2: norte de Stratford (abrigando as áreas de Chobham
Manor e East Village) e Eton Manor; sub-área 3: centro de Stratford (com a área de Stratford
City) e sudeste do Queen Elizabeth Olympic Park (inclusive a área de Stratford Waterfront e
Carpenters); sub-área 4: Bromley-by-Bow, Pudding Mill, Sugar House Land e Mill Meads.
(LLDC, 2014, pp. 43, 143). Tais áreas envolvem uma série de projetos urbanos, como
apontado por alguns outros relatórios e documentos relativos ao desenvolvimento da área, que
elencam quase vinte no parque Queen Elizabeth e imediações, alguns já concluídos, outros em
andamento69.
Juntos, o LCS e o Local Plan analisam a situação local histórica e urbana das áreas e
dão diretrizes e parâmetros para sua futura ocupação, em termos de gabaritos dos edifícios,
escala, tipos de usos permitidos, recuos, estabelecendo ainda prioridades e indicando possíveis
deficiências a serem corrigidas pelos projetos futuros, como conexão com bairros do entorno
(LLDC, 2014). A questão da integração dos novos bairros do Parque Olímpico com as áreas de
desenvolvimento urbano adjacentes e as áreas antigas consolidadas em East London é crucial
e ainda precisa ser resolvida. O LCS fornece, ainda, dentre seus muitos documentos70, um
masterplan ilustrativo detalhado de como as estratégias de desenho urbano indicadas pelo
esquema podem ser aplicadas de forma a promover um “desenvolvimento de alta qualidade e
sustentável” (OPLC, 2011, p.17, tradução nossa). Entretanto, alerta que tal masterplan mostra
apenas uma das possibilidades de interpretação formal dos parâmetros e princípios mostrados
pelo esquema, e que irá mudar inevitavelmente, uma vez que os parâmetros de desenho sejam
aplicados de forma detalhada nos projetos individuais de cada zona de planejamento (PDZ)
(OPLC, 2011, p.17). Esta abertura é essencial para garantir que os bairros se desenvolvam com
caráter próprio, de acordo com as necessidades evoluídas ao longo dos anos.
A seguir, apresentam-se alguns dos principais projetos de desenvolvimento urbano
dentro do Parque Olímpico, em termos de seu desenho urbano.
East Village
A Vila dos Atletas de Londres, denominada “East Village”, foi construída pela Lend
Lease e está localizada dentro dos limites do Parque Olímpico. Seu projeto e desenho urbano
foram pouco alterados desde o início do processo de planejamento; sua configuração em
blocos perimetrais foi uma constante em todos os masterplans e também um dos fatores para
seu sucesso como legado, proporcionando condições suficientes para a consolidação de um
69
Ver os documentos “Stratford Waterfront Stage One Consultation Review May 2016” (AMUP, 2016,
pp.23-25) e o “Stratford Metropolitan Masterplan, Development Framework, February 2011”; este último
compreende algumas áreas abrangidas pelo Local Plan, a saber: Stratford Old Town; Greater Carpenters
Neighbourhood; Chobham Farm; e Sugar House Lane.
70
Importante ressaltar, todos públicos, disponíveis para download no site Planning Register (utilizar
Planning Reference: “11/90621/OUTODA”)
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Figura 56: Projetos em andamento no Parque Queen Elizabeth e adjacências. In: AMUP, 2016, p.23

1 - East Wick
2 - Sweetwater
3 - Hackney Wick Central
4 - Stratford Waterfront
5 - UCL East
6 - Estádio
7 - DRET London Free School
8 - Pudding Mill
9 - Rick Roberts Way

10 - Here East
11 - Chobham Manor
12 - East Village
13 - Chobham Academy
14 - Chobham Farm
15 - The International Quarter
16 - Glasshouse Gardens
17 - Cherry Park
18 - Angel Lane
19 - Strand East
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ambiente urbano vibrante.
De acordo com o Relatório Anual da ODA de 2013-2014, diferentes arquitetos foram
indicados para desenvolver cada edifício ou quadra, de forma a garantir uma variedade de estilos
e abordagens estilísticas. Ainda assim, conseguiu-se grande uniformidade no conjunto da vila, o
que não é necessariamente um aspecto negativo. Há edifícios com sacadas proeminentes, outros
nem tanto, edifícios com aspectos curvilíneos em meio a outros mais retilíneos. O relatório
também evidencia a qualidade do projeto pela existência de um espaço exterior (outdoor space)
para cada unidade, além de telhados verdes ou terraços comunitários no interior das quadras,
elevadas, sob as quais localizam-se estacionamentos. Questões ambientais também guiaram
algumas estratégias para o empreendimento, como reutilização de água para paisagismo
e descargas em sanitários, preservação de áreas de pântano (wetlands), além de instalações
ecológicas de caixas para nascimento de pássaros, morcegos e abelhas71. A proximidade da
vila com as áreas de preservação do parque cria um ativo valioso para as moradias, que podem
desfrutar de uma grande área verde para recreação e lazer em uma megacidade como Londres.
Destaca-se também a localização privilegiada pela conexão proporcionada pela Estação
Internacional de Stratford, em uma das entradas do bairro, com viagens de trem para o centro
de Londres em sete minutos (Kings Cross/St Pancras), e de metrô, também próximo, em cerca
de quarenta minutos.
O “East Village”, que abrigou 17.000 atletas e oficiais durante os Jogos agora oferece
2818 unidades residenciais em diferentes tipologias – apartamentos de um, dois, três e quatro
dormitórios, assim como algumas townhouses (modelo tradicional de habitação britânica)
em Stratford. O governo vendeu as unidades em dois momentos diferentes para duas joint
ventures, responsáveis pela manutenção futura a longo prazo – Triathlon Homes LLP (possui
1379 unidades para habitação social, incluindo a modalidade “shared ownership”/ “part-buy,
part-rent”) e Delancey/Qatari Diar Property Development – QQD (que opera sob o nome de
“Get Living London” e administra o aluguel de 1439 unidades).
Segundo Ralph Ward72, guia em uma visita especializada atendida no Parque Olímpico
de Londres no dia 21/05/2016 organizada pela “Open City” (entidade beneficente para promoção
de cidades mais inclusivas), colocar todas as unidades de East Village à venda teria gerado
um colapso no mercado local. Assim, estão disponíveis para aluguel, sendo 35% destinadas à
habitação de interesse social. Perto dali, uma nova torre residencial chama atenção: o Manhattan
Loft, onde um apartamento de um quarto chegava a custar 600.000 libras em 2016.
71
Há uma preocupação crescente sobre a extinção de morcegos e a diminuição do número de pássaros nas
cidades, que não encontram um local para reproduzir. Diversas casas e jardins já proporcionam pequenos abrigos
(caixas-ninhos) para esses animais se reproduzirem adequadamente, no intuito de ajudar o ecossistema local. Ver
mais em: http://www.suffolkwildlifetrust.org/nest-boxes
72
Ward trabalhou no planejamento e desenvolvimento da área do Parque Olímpico por mais de 20 anos,
tendo sido Consultor de Planejamento e Regeneração Olímpica para o Department for Communities and Local
Government. É Professor na University of East London.
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Foi o primeiro bairro a ser entregue como legado dentro do Parque Olímpico e passou
por processo de adaptação de suas unidades logo após os Jogos para adequá-las aos novos
moradores. Reformas elétricas e hidráulicas, remoções de paredes divisórias, colocação de
novos acabamentos (pisos de madeira e carpete, por exemplo), decoração e pintura foram alguns
dos itens necessários, conforme indicado no Relatório Anual da ODA de 2013-2014. Começado
em novembro de 2012, o processo foi dividido em fases, com 300 unidades entregues em cada
etapa. Os primeiros moradores puderam mudar-se em novembro de 2013, praticamente um ano
após os Jogos Olímpicos de Londres; paralelamente, continuaram-se os trabalhos nas outras
unidades. De acordo com o referido Relatório da ODA, o “East Village” ganhou cinco medalhas
de ouro do “Considerate Constructors Scheme”73, o que demonstrou um alto comprometimento
com uma boa prática construtiva.
A adaptação da área como legado residencial, feita em conjunto com a Autoridade
Olímpica (ODA), também incluiu a construção de um centro médico, a Sir Ludwig Guttman
Health and Wellbeing Centre, e uma escola para 2000 estudantes, a Chobham Academy, aberta
em agosto de 2013. Além disso, compreendeu novas áreas de estacionamento, 25 acres de
novos parques e espaços ao ar livre, um completo programa de infraestrutura urbana com
pontos de ônibus, mobiliário urbano (centenas de bancos, postes de iluminação, por exemplo),
276 unidades para guarda de bicicletas e uma nova rede viária. Criou-se também uma creche
para 80 crianças, de acordo com o relatório (OLYMPIC DELIVERY AUTHORITY, 2014, pp.
18-20).
A recente abertura de estabelecimentos comerciais e de serviços no térreo, como
observado durante as visitas de campo de 2016 e em junho de 2019, aumentou a dinâmica
do conjunto que, a princípio, podia parecer homogêneo e sem vida. Em 2016, havia ainda
várias unidades para alugar, mostrando o início de um processo de consolidação do espaço
terciário no local; já em 2019, diversos pontos estavam ocupados e funcionando. Em virtude
da inauguração do hub Here East (ver adiante), o bairro beneficiou-se de sua conectividade
com importantes polos educacionais (Loughborough University e UCL), assim como outras
opções de entretenimento, lazer e serviços. Algumas grandes redes como o mercado Sainsbury
estavam presentes, ao lado de pequenos negócios, como cafés e restaurantes. Pequenas praças
no conjunto garantem um aspecto de vizinhança e calmaria do subúrbio, apesar da facilidade
de acesso a partes mais movimentadas da cidade. Com os bairros próximos predominantemente
residenciais, os fluxos ali são locais, algo que tende a mudar com as transformações em curso
no parque e sua abertura às empresas e a uma maior variedade de públicos-alvo.

73
Trata-se de uma organização independente sem fins lucrativos fundada pela indústria da construção que
monitora a qualidade nos serviços e mão de obra de construções no Reino Unido, de forma a garantir a boa imagem
da indústria. O “Code of Considerate Practice” (Código da Prática Atenciosa) preocupa-se com aspectos relativos
à aparência do canteiro de obras, o respeito com a vizinhança, gerenciamento e eficiência dos serviços, consciência
ambiental e segurança.
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Figura 57 - East Village visto a partir de uma área de várzea do parque olímpico. (Foto da autora, maio de 2016).

Figura 58 - Coletânea de fotos de East Village em 2016. Uma das ruas que fazem limite com o parque; a maquete
no estande de vendas, exaltando os blocos perimetrais e os futuros empreendimentos do Intl. Quarter; o estande de
vendas em um dos eixos principais do bairro, com proporções e estilo modestos. Na página ao lado, a torre de alto
luxo Manhattan Loft Gardens em construção em East Village (Fotos da aitora, maio de 2016).
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Figura 59 - Coletânea de fotos de East Village em 2016, evidenciando a relação entre arquitetura e áreas públicas
e verdes no bairro. (Fotos da autora).
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Figura 60 - Coletânea de fotos dos comércios em East Village em 2016. A primeira imagem mostra um dos acessos
principais, chegando pelo Westfield Shopping, onde há uma escadaria que leva até a Stratford International Station
(trens) e a uma das principais vias de East Village, onde se localizam alguns dos maiores comércios, como o
mercado Sainsbury, com mesas na calçada. O térreo de diversos edifícios passou a receber comércios e pequenos
cafés/restaurantes, havendo em 2016 ainda muitos para alugar. O bairro começava, aos poucos, a ganhar maior
caráter urbano e vibrância. (Fotos da autora).
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Figura 61 - Simulação de uma possível aplicação dos parâmetros de desenho urbano em uma quadra de Chobham
Manor, presente no LCS de 2011. De acordo com o LCS, apesar do layout exato de ruas, edifícios e espaços
públicos terem certa flexibilidade no design de acordo com o Plano de Parâmetros, as propostas futuras deverão
exibir características similares em adesão aos princípios estabelecidos pelo Design and Access Statement e Códigos
de Design (OPLC, 2011, p.15)
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Chobham Manor
Chobham Manor compreende um bairro adjacente a East Village, com predominância
de edifícios baixos, típicos de um desenho urbano e tipologia encontrados em outras áreas
tradicionais de Londres. Ao todo, são 828 unidades distribuídas em três fases, divididas em
imóveis privados e de interesse social. A fase 1, em andamento, compreende 180 unidades
privadas e 79 sociais, totalizando 259. 77% das unidades da primeira fase são voltadas para
famílias, com apartamentos de 3 dormitórios ou mais. Ao todo, o empreendimento possui 30%
das unidades destinadas à habitação de interesse social (todas as fases). Em maio de 2016,
como relatou Ralph Ward durante a visita guiada, todas as unidades já estavam pré-vendidas
ou pré-alugadas. Em julho de 2012, as empresas Taylor Wimpey e London & Quadrant foram
escolhidas como parceiros para o desenvolvimento do bairro, após um processo de aquisição.
O acordo garantiu à LLDC uma porcentagem da renda total obtida pelos construtores com a
venda dos imóveis (exceto os de interesse social) e a entrega do empreendimento em fases, de
forma que a LLDC mantivesse a posse dos terrenos até que a construção fosse completada em
determinado nível, quando então entregaria aos construtores (freehold) (GREATER LONDON
AUTHORITY, 2016).
International Quarter (IQ)
O International Quarter (IQ), localizado ao lado do Aquatics Centre e do Shopping
Center Westfield (o maior da Europa), foi construído através de uma parceria público-privada,
uma joint venture entre as empresas Lend Lease (privada) e a London Continental Railways

Figura 62 - Masterplan elaborado por Maccreanor
Lavington para Chobham Manor em 2011 mostrava
gabaritos mais baixos, mas conceito original
permaneceu. (Fonte: MLA+ official website)
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Figura 63 - Masterplan (imagem ilustrativa) de Chobham Manor. Ocupação perimetral, diversidade de tipologias e
áreas verdes. (Fonte: Design and Access Statement, 2013, parte do LCS, “Reserved Matters Planning Application
for Phase 1 of the Planning Delivery Zone (PDZ) 6”. Chobham Manor - E20).

Figura 64 - Masterplan de Chobham Manor, à direita (Design and Access Statement, 2013, parte do LCS, “Reserved
Matters Planning Application for Phase 1 of the Planning Delivery Zone (PDZ) 6”. Chobham Manor - E20) e a rua
perpendicular ao velódromo em construção, em agosto de 2016 (foto da autora).
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(LCR) (governo), a última detentora das terras. Um dos primeiros bairros a serem entregues,
após o East Village, possui um total de 371 mil m² com masterplan projetado pelo aclamado
escritório de Richard Rogers, “Rogers, Stirk, Harbour + Partners” (RSHP), compreendendo
principalmente usos comerciais e empresariais, além de duas torres residenciais projetadas
pelo escritório Allies & Morrison, denominadas Glasshouse Gardens. Segundo o gerente de
marketing da Lend Lease, Jamie Hodge, entrevistado em 2016, ter um único arquiteto (escritório)
projetando o masterplan foi benéfico para conferir unidade ao complexo.
Dois importantes órgãos públicos mudaram-se para o International Quarter – a Financial
Conduct Authority (FCA) e a Transport for London (TfL) -, medida crucial para impulsionar
fluxos permanentes no local.
Um conceito interessante que permeia o projeto é a ideia da promoção de “saúde e bem
estar”, (entrevista pessoal Jamie Hodge, 2016), que parecem ser uma tendência crescente em
termos de sustentabilidade em arquitetura e desenho urbano. Hodge (2016) explicou algumas
características dos edifícios relativas a tais conceitos; por exemplo, os edifícios comerciais
foram projetados para encorajar o uso de escadas. Apesar de torres bastante altas, o tráfego
entre um pavimento e outro seria feito de maneira mais atraente, uma vez que as escadas
ocupariam posição mais visível, comparada aos elevadores. Além disso, os edifícios foram

Figura 65 - International Quarter em construção visto da Orbit Tower. À direita, tem-se Stratford, com um dos
edifícios do Carpenters’ Estate, que enfrenta questões relacionadas a sua demolição. (Foto da autora, 14/05/2016)

181

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

Figura 66 - Masterplan do International Quarter South, pela VOGT Landscape; Rogers, Stirk, Harbour and
Partners e Buro Happald. Aqui demarcada em linha preta tracejada a área da International Square, uma ampla
praça formada pelo alinhamento dos edifícios, que mesclarão comércios às recepções dos edifícios empresariais.
(Plots S5 and S6 Reserved Matters Application, Access Statement, 06/01/2015).

Figura 67 - Implantação do conjunto residencial do IQ (Glasshouse Gardens towers) por Allies & Morrison.
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planejados para ter 100% de ar fresco (“fresh air”) pelo fato de não utilizarem ar-condicionado;
são conectados à usina central de energia (Olympic Park District Heating and Cooling
Network), que proporciona aquecimento e resfriamento. Ademais, Hodge mencionou o fato do
IQ ser o primeiro empreendimento a receber a certificação de sustentabilidade DELOS Well
Building Standard, “the world’s first building standard focused exclusively on human health
and wellness” (DELOS, 2016). A descrição do projeto por RSHP enfatiza a criação e uma esfera
pública vibrante, com espaços abertos e atividades comerciais localizadas no térreo. Além
disso, explica a criação de uma abordagem para o masterplan como um “kit” de partes (“kit-ofparts”, segundo RSHP), que permite que diferentes edifícios sejam projetados de acordo com
um conjunto pré-estabelecido de componentes básicos, permitindo flexibilidade e identidades
variadas dentro de um mesmo complexo, ao mesmo tempo em que se mantém uma coerência
geral.
As duas torres residenciais projetadas por Allies & Morrison não são parte do masterplan
de RSHP, mas sua implantação também visa o uso do nível térreo como um espaço vibrante,

Figura 68 - Torres Glasshouse Gardens (residenciais) em etapas finais de construção, em 23/05/2016, e inauguradas,
em 15/06/2019. Ao lado esquerdo da foto de 2016, tem-se a calçada do shopping Westfield, onde há uma área
aberta com restaurantes, facilitando a integração ao nível da rua com o International Quarter (em especial, os
edifícios comerciais como o observado ao lado direito da foto, já em funcionamento em 2019), favorecendo a
criação de ambientes urbanos mais convidativos. (Fotos da autora)
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algo bastante alinhado à própria visão do escritório, presente em seus diversos projetos na
Inglaterra e outros países. Com 333 apartamentos, dentre os quais 20 seriam destinados para
habitação a preços acessíveis (cujos termos ainda seriam definidos pelo governo, conforme
explicou Hodge em 2016, por ex.: social rental, shared ownership), as torres são caracterizadas
por uma espécie de “piazza” entre elas. Destaca-se também um anfiteatro multiuso entre uma
das torres e a torre comercial/empresarial a oeste. Em visita ao local em junho de 2019, a praça
entre as torres parecia bastante inóspita, e o jardim previsto no projeto havia sido concretizado
de maneira mais comedida, com uma área recreativa próxima à divisa com o parque. O térreo,
entretanto, configura-se como espaço público ou semi-público que não impede o acesso de não
moradores. Juntamente às fachadas ativas do térreo das torres empresariais, cria um espaço de
transição entre o Parque Olímpico e o shopping Westfield, que parece dar continuidade à função
mais comercial da área.
Here East
Um novo hub de alta tecnologia e da indústria digital, Here East ocupa o espaço de
110.000 m² dos antigos edifícios do IBC e do Centro de Mídia, alguns dos equipamentos mais
desafiadores em termos de seu legado.
O projeto do IBC teve um processo interessante. Nos planos iniciais, esta estrutura aparecia
ao sul do parque, como um grupo de edifícios menores. De acordo com Bob Allies, do escritório
Allies & Morrison, entrevistado pela autora em 2016, inicialmente o IBC foi planejado como
múltiplos blocos isolados, com algumas pontes entre eles, que seriam removidas após os Jogos.
É possível ver tal ideia nos masterplans iniciais, de 2004 a 2007, por exemplo. Tal configuração
proporcionaria um uso mais interessante dos edifícios no modo Legado. Entretanto, devido aos
altos custos em comparação a opções já conhecidas e amplamente difundidas como a forma
pavilionar unificada, utilizada por Olimpíadas anteriores em outras cidades, os múltiplos blocos
foram abandonados a favor de um IBC na forma de um galpão – um claro exemplo do conflito
entre qualidade de desenho urbano e custo-eficácia. Tal tipologia impõe usos específicos de
grande escala, como educacionais e corporativos, e sua transformação em um local agradável
ao caminhar e estar depende de uma “humanização” das grandes fachadas e espaços exteriores.
Desenvolvido pela iCITY, companhia de clientes da Delancey (empresa que também
tem uma parcela de East Village, conforme mencionado anteriormente, e especializada em
investimentos imobiliários, desenvolvimento e consultoria), Here East vem conduzindo tal
transformação.
De acordo com David Bickle, sócio no escritório Hawkins/Brown – encarregado do
projeto de conversão do local -, o masterplan para Here East teve como inspiração o bairro/
distrito vizinho de Hackney Wick, uma antiga área industrial que vem sendo crescentemente
transformada e apropriada como cenário alternativo artístico e cultural do leste de Londres, e
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visa criar “um ambiente e um ecossistema para incubar um conjunto diversificado de negócios
(tipos e escalas) e oferecê-los um “sistema de suporte vida” [life support system] com cafés,
bares e restaurantes, além de um paisagismo que promova interação e encoraje sua utilidade”
(BICKLE, 2015, p.53, tradução nossa).
Dividido em seis espaços distintos nos edifícios pré-existentes – o Press Centre,
Canalside, o IBC, The Yard, The Theatre, e Gantry - o novo hub chama uma indústria criativa
cada vez mais em alta nas cidades globais, contribuindo para a formação de um caráter distinto
em determinada área do parque olímpico em seu modo legado, ao mesmo tempo em que sugere
novas relações com seu entorno e vizinhança.
Grande parte do térreo do Press Centre (Centro de Mídia) foi convertida em um hub de
inovação, chamado “Innovation Centre”. Seus espaços internos com pé-direito duplo garantiram
a criação de um ambiente mais dinâmico e flexível para diferentes empresas se instalarem
(como startups e pequenos negócios). Há ainda a recepção do teatro, uma recepção para o
edifício e duas unidades para varejo neste nível, de 344 e 447m², acessadas pela lateral do
edifício ou pelo “Yard”. No primeiro pavimento, um espaço flexível de 3090,5 m² (33,266 sq
ft74) pode ser alugado a escritórios (office), além de 1838m² (19,783 sq ft) para um restaurante
ou espaço de convivência (“Break out”) vinculado ao teatro, localizado entre o edifício do Press
Centre e do IBC. Neste pavimento, tem-se ainda um amplo terraço, com vista para o canal Lea
e o bairro de Hackney Wick, com espaços de descanso e permanência para os escritórios do
edifício, inclusive com árvores frutíferas (Here East, 2016, pp.83-84). No segundo e terceiro
pavimentos, há um total de 9897,8m² (106.539 sq ft) para escritórios, também em planta livre,
para maior flexibilidade. Um grande atrativo deste edifício são as amplas vistas proporcionadas
ao skyline da cidade, tanto ao East London, quanto ao bairro Canary Wharf (parte do grande
projeto urbano das Docklands de Londres, dos anos 1980), um aspecto importante para a
ocupação de legado da área que também aumenta o valor de mercado dos imóveis.
O “Canalside”, ao longo do canal de navegação do rio Lea, fica no pavimento inferior
do Press Centre, no nível mais baixo, dando para uma área ajardinada à frente do canal. Possui
cerca de 312m² para varejo, em quatro unidades de aproximadamente 78m², além de oito espaços
para lease (let), num total de 1531,6m². Tais espaços são ocupados por negócios independentes
locais75, como cervejarias e padarias, além de “independent maker-retailers, cafés, bars and
restaurants” (Here East, 2016, p.66), tornando o Canalside um ponto de encontro para aqueles
que trabalham em Here East ou vivem na região. Há também nesta parte um “cycle hub”,

74
Todas as metragens referentes ao Here East disponíveis na brochura comercial do empreendimento
consultada no site do mesmo. HereEast: London’s Home for Making. The vision. Outubro, 2016. Disponível
em: https://hereeast.com/m/filer_public/db/69/db69fd04-8f35-4dd0-b91f-fe6fe71825f8/he_brochure_version03_
lowres_161004.pdf Acesso: 04/12/2017.
75
São eles: Mother; The Bicycle Man; The Breakfast; Club Randy’s; Wing Bar; Gotto Trattoria; Shane’s
on Canalside; Mason & Company e Four Quarters
185

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

com 302,5m², abrangendo 158 vagas para bicicletas e vestiários, denotando desde já o perfil
do empreendimento inserido nos discursos atuais do desenho urbano - mobilidade verde,
encurtamento de distâncias, “live-and-work” (e também da cultura da indústria criativa, dos
artistas, etc.).
O IBC, com aproximadamente 80.000m² e local para 200 estúdios de TV durante
os Jogos de 2012, foi convertido em edifício comercial, abrigando grandes plantas flexíveis
(inclusive com pé-direito duplo) para espaços de trabalho de diferentes indústrias de tecnologia,
estúdios e universidades, bem como unidades para varejo no térreo e escritórios menores.
Possui aproximadamente 61.400m² de área locável e já abriga, por exemplo, os estúdios
BT Sport, as universidades University College London e Loughborough University, o Data
Center da Infinity SDC. As fachadas sem janelas do IBC durante os Jogos passaram por
grande transformação para seu uso na forma legado, sendo substituídas por um envelopamento
translúcido parametricamente projetado para otimizar controle da luz solar, ventilação e vistas,
criando uma interface mais atraente com o espaço exterior, conforme explica David Bickle
(2015, p.54-55). Além disso, sacadas, toldos, rasgos de três andares de altura e um desenho
gráfico arrojado quebram o volume massivo do edifício, humanizando a elevação de 275m
(BICKLE, 2015, p.55).
A estrutura metálica anexa ao IBC denominada “Gantry” será palco para diferentes

Figura 69 - Fotos do IBC em meio à paisagem natural do parque, com o skyline de Londres ao fundo, à esquerda.
Fotos da autora, maio de 2016.
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Figura 70 -Foto no topo da página, vista aérea do parque, a partir da Orbit Tower. Vê-se o futuro Here East, no lado
norte do parque, e o bairro de Hackney a oeste. Uma ampla área cercada por elementos de cor verde, no lado direito
da imagem, refere-se ao espaço destinado a Stratford Waterfront. (Foto da autora, maio de 2016)
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Figura 71 - O edifício do IBC, que recebeu nova fachada para se transformar em HereEast. A estrutura metálica ao
lado do edifício recebeu diferentes estúdios (Gantry), como elementos acoplados. Fotos da autora, maio de 2016
(à esquerda) e junho de 2019 (à direita).

tipos de estúdios de artistas e é administrada pela SPACE Studios, organização de artes visuais
que apoia artistas e providencia espaços de trabalho para os mesmos, desde recém-formados
até artistas premiados, de diferentes áreas como mídia digital, cerâmica, design têxtil, mobília,
design de produto, impressão/estamparia e escultura. Idealizado como uma releitura do gabinete
de curiosidades, segundo Bickle, o “Gantry” pretende ser um contraponto às grandes empresas e
organizações que ocupam o IBC, atraindo outro perfil de empreendedores e público-alvo, como
artistas, designers, artesãos, pessoas envolvidas na cultura maker, inclusive com um aluguel a
custos mais acessíveis.
O teatro (Theatre), utilizado durante os Jogos como uma instalação do Press Centre,
foi transformado em espaço para diferentes eventos, com um auditório para 950 pessoas. Já o
espaço chamado “The Yard” refere-se a uma praça entre os edifícios do IBC e do Press Centre,
que servirá de ponto de encontro e área aberta para diversos eventos, como mercados de rua e
cinema ao ar livre, além de concentrar as recepções dos edifícios e alguns espaços de varejo no
térreo (HAWKINGS\BROWN, 201-).
De maneira geral, o Here East configura-se como um grande complexo voltado a empresas
e comércios relacionados à indústria criativa, incorporando também o estilo de vida de seus
usuários. Dar utilização a essas grandes estruturas herdadas de um megaevento esportivo é, sem
dúvida, um grande desafio, tendo em vista sua escala e dificuldade de conexão com o entorno.
Entretanto, parece que a solução encontrada para a viabilidade econômica destas estruturas a
longo prazo é benéfica para a transformação do parque em urbanidade. Importante neste sentido
também são aspectos de sustentabilidade envolvidos no projeto: edifícios com certificação
BREEAM por excelência em sustentabilidade; placas solares na cobertura do Press Centre;
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Figura 72 - Canal Side com Press Centre (edifício à direita) reformado, com fachadas ativas no térreo. Ao fundo,
na imagem à esquerda, os edifícios históricos de Hackney Wick, bairro que tem se tornado popular entre artistas e
profissionais da indústria criativa. Fotos da autora, maio/2016 (à esquerda) e junho/2019 (à direita)

Figura 73 - O “Theatre”, bloco marrom entre os edifícios do IBC e do MPC, com o pátio formado no térreo (The
Yard), em maio/2016 (à esquerda) e junho/2019 (à direita), com a UCL e Loughborough Univeristy já funcionando
no edifício do IBC. O local, que recebe eventos ao ar livre, é previsto como ponto de encontro entre estudantes e
profissionais da indústria criativa, mas a visita em um sábado chuvoso dificultou tal observação. (Fotos da autora).

coleta e reuso de água da chuva no IBC; sensores de presença para ativar iluminação artificial;
ponto de reciclagem central no campus para coletagem e separação. No caso do Here East, a
parceria com o poder privado garante usos e dinâmicas ao empreendimento, atraindo público
e fluxos, importante para a manutenção do caráter urbano do parque e das novas urbanidades a
serem consolidadas ali.
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Olympicopolis / East Bank
Um dos projetos urbanos em desenvolvimento no Parque Olímpico não era parte
da proposta original de legado: o distrito cultural e educacional originalmente intitulado
Olympicopolis e agora chamado de “East Bank”. Olympicopolis ocuparia a área antes chamada
de “Marshgate Wharf”, uma ideia que surgiu em 2013 pelo então Prefeito de Londres, Boris
Johnson, inspirado pela “Albertopolis”, visão do Príncipe Albert em 1851 para uma área em
South Kensignton, que se tornou um altamente renomado hub artístico, cultural, educacional
e científico na cidade e no mundo, com alguns dos principais museus internacionais.
Olympicopolis abrangeria originalmente duas áreas do Parque Olímpico - UCL East e Stratford
Waterfront -, mas, como “East Bank” – nome lançado em 2018 -, passou a incluir também o
polo Here East, que já abriga a nova coleção do Victoria & Albert Museum e seu Centro de
Pesquisa, assim como um espaço para a UCL / Bartlett School. A expectativa é que o esquema
crie 3000 empregos, 1.5 milhões de visitantes a mais e £2.8 bilhões de valor econômico para
Stratford e seu entorno (AMUP, 2016, p.16; QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK, s.d.).
Ademais, o complexo incluirá um novo edifício para a Orquestra e Coral da BBC, um campus
para a London College of Fashion da University of the Arts London (UAL), bem como um
teatro de 550 lugares para a companhia de dança Sadler’s Wells. De acordo com o governo de
Londres, o esquema, inspirado no sucesso da reconversão de South Bank, também em Londres,
está recebendo £385 milhões da prefeitura, e proporcionará habilidades e empregos para a
comunidade local, além de atrair mais de dez mil estudantes e milhares de visitantes para a

Figura 74 - Masterplan revisado em 2018 para Stratford Waterfront,
elaborado por Allies & Morrison. (Allies & Morrison, 2018)
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região, no intuito de transformá-la em um centro de cultura, educação e inovação (MAYOR OF
LONDON, 2018).
Um aspecto interessante sobre East Bank refere-se às consultas públicas e seus resultados
em termos de diretrizes de desenho urbano, tanto para UCL East quanto para Stratford
Waterfront:

UCL East
“UCL East” localiza-se na área ao sul da escultura ArcelorMittal Orbit e do Centro de
Natação e abrigará um novo campus da University College London, de 180 mil m², dedicado a
uma coleção de centros inovadores de conhecimento, envolvendo expertise de diferentes áreas:
artes e humanidades, engenharia, design, cultura e ciências sociais. O primeiro masterplan foi
desenvolvido por uma equipe liderada pela LDA Design76, apontada pela LLDC em maio de
2015 (UCL News, 2015), seguido de uma série de consultas públicas e exposições em 2015,
2016, 2017 e 2018 (UNIVERSITY COLLEGE LONDON, s.d.). A ideia é que o projeto seja
um “modelo radical para como uma universidade pode ser integrada à comunidade local e

76
A equipe inclui ainda os escritórios Nicholas Hare Architects, Buro Happold, Momentum Transport
Planning, EC Harris, Soundings e Studio Weave.

Figura 75 - Desenho de Stratford Waterfront, elaborado por
Allies & Morrison, em 2016.
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seus negócios, ao mesmo tempo em que proporciona pesquisa, educação, empreendedorismo
e inovação de liderança internacional”77 (AMUP, 2016, p.16, tradução nossa). Após o processo
das primeiras consultas públicas entre o verão de 2015 e o inverno de 2016, uma “Planning
Application” foi enviada para o projeto de UCL East pela LLDC e UCL no final de maio
de 2017 (QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK, s.d.), que norteia a distribuição geral
dos edifícios, área construída, usos e conexões entre os espaços (UNIVERSITY COLLEGE
LONDON, sd.). Os planos iniciais eram de que os edifícios da UCL ficassem prontos em 2019,
porém, a expectativa é de que sejam começados em 2019, conforme observado em visita ao
local neste ano e divulgado na página online do projeto.
Como parte do time de masterplan da LDA, a empresa Soundings foi apontada pela
LLDC e pela UCL para conduzir consultas à comunidade de forma a informa-la sobre futuro
desenvolvimento do masterplan para a UCL East. O relatório dessas consultas de novembro de
2015 (SOUNDINGS, 2015) mostra diversas categorias de feedback, como: conectividade física/
acessibilidade; espaços públicos para pessoas; forma urbana e identidade; e uso, atividades
e equipamentos. Em termos de “espaços públicos”, é válido ressaltar o desejo por um local
permeável, assim como “vigilância natural” (“natural surveillance”); esta última relaciona-se
às teorias de Jane Jacobs sobre como uma maior variedade de pessoas e edifícios mais baixos
podem propiciar um ambiente urbano vigiado. Em termos de “forma urbana e identidade”, é
relevante apontar os desejos por vistas protegidas de/para o parque, assim como um nível térreo
de escala humana (uma “piazza” também é mencionada como possível elemento urbano). Tais
itens são totalmente alinhados aos conceitos já descritos aqui nesta tese por Rob Krier, Jan
Gehl, Jacobs, dentre outros, para desenho urbano e cidades mais vibrantes. O relatório também
apresenta recomendações para o masterplan, como uma “experiência para pedestres e ciclistas”
e “engajamento da comunidade” (também como forma de prevenir a gentrificação).
Stratford Waterfront
Stratford Waterfront refere-se à área ao longo do Rio Lea, próximo ao Centro de Natação,
onde um misto de usos residenciais, culturais e educacionais estão sendo propostos78, com base
em um masterplan de autoria do escritório Allies & Morrison, cuja equipe79 foi vencedora
do concurso internacional para a área em 2015. Os planos originais para Stratford Waterfront
envolviam trazer grandes instituições culturais para o parque - um novo museu Victoria and
Albert (V&A), uma filial do museu americano Smithsonian, um novo campus para a University
of the Arts London (UAL) e um teatro para 600 espectadores da Sadler’s Wells (GOLDSTONE,
77
“It is envisaged as a radical new model of how a university campus can be embedded in the local
community and with businesses, as well as providing world-leading research, education, entrepreneurship and
innovation”
78
Ver o masterplan: https://stratfordwaterfront.commonplace.is/schemes/proposals/introducing-themasterplan/details
79
A equipe vencedora do concurso é composta por Allies and Morrison, O’Donnell and Tuomey, Josep
Camps/Olga Felip Arquitecturia, Gustafson Porter, Buro Happold e Gardiner and Theobald.
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2015)80. Uma área residencial ocuparia o lado norte da área, contendo 600 novas residências
(promessa de 50% para habitação de preço acessível juntamente aos bairros de Pudding Mill e
Rick Roberts Way), a princípio idealizada com alguns espaços comerciais e de varejo também
(MAYOR OF LONDON, 2018).
Durante 2015 e 2016 a London Legacy Development Corporation (LLDC) desenvolveu
consultas públicas e elaborou masterplans em conjunto com os vencedores do concurso para
a área de Stratford Waterfront. A LLDC designou Allies & Morrison Urban Practicioners para
realizar consultas à comunidade para informar sobre o desenvolvimento do masterplan do projeto,
bem como dos edifícios individuais para a UAL, V&A e Sadler’s Wells. O primeiro estágio da
consulta aconteceu entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, envolvendo 750 pessoas em oito
eventos, além de circular informações dos eventos em flyers para moradores e negócios locais,
sem falar das páginas online (AMUP, 2016, p.6). Essa primeira consulta delineou cinco temas
principais a serem considerados pelo futuro desenvolvimento do masterplan: espaços públicos;
usos, atividades e ofertas; edifícios e caráter; conectividade física/acessibilidade; inclusão.
O masterplan conceitual e primeiros desenhos do projeto foram postos para consulta
pública em outubro de 2017, sob iniciativa da LLDC, ao mesmo tempo em que se realizaram
alguns eventos para discutir o projeto em locais dentro do próprio parque, como Here East
e East Village e em bairros vizinhos, como Stratford e Hackney Wick. Uma página online81
permitia aos interessados (após registrarem-se) deixar comentários sobre o projeto, que seriam
posteriormente incorporados para um novo masterplan, a ser divulgado na primavera de 2018.
Após divulgação do masterplan final e partes detalhadas da “Planning Application” em meados
de 2018, foram novamente submetidos no final deste ano, após completa reformulação dos
projetos para os edifícios pelos arquitetos Allies & Morrison, O’Donnell + Tuomey, and Camps
Felip Arquitecturia. O novo masterplan foi aprovado em 2019, não sem críticas – o Borough de
Newham questionou a acessibilidade aos imóveis residenciais a serem construídos no local82, o
escritório Zaha Hadid demonstrou preocupação com a integração do complexo ao design do seu
Centro de Natação (JESSEL, 2019), e moradores da região temem a alta dos preços de imóveis
das redondezas em decorrência de todos os planos para novos bairros no parque (TSANG, 2018).
De maneira geral, observa-se que os edifícios se tornaram mais massivos na paisagem à beira
do canal, tendo as duas torres residenciais diminuído sua altura pela metade – em preservação
ao skyline da St. Paul Cathedral, o que afetou a viabilidade econômica do empreendimento
como um todo, que se beneficiaria da venda das unidades (BRAIDWOOD; WAITE, 2017) -,
80
Letter from David Goldstone CBE to John Biggs, 6 March, 2015. London Legacy Development
Corporation
81
https://stratfordwaterfront.commonplace.is/
82
Carta de James Murray, Deputy Mayor, Housing and Residential Development para Rosanna Lawes,
Executive Director of Development, LLDC, de 18 de abril de 2019. Anexada sob o nome de “LLDC- Portfolio
Approach to Affordable Housing” ao processo de aprovação do projeto de Stratford Waterfront (18/00470/
OUT), conforme consultado no portal Planning Register. (http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/
MediaTemp/7895-143934.pdf)
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Figura 76 - Masterplan para Stratford Waterfront,
elaborado por Allies & Morrison em 2016. Ao lado,
esquema dos arquitetos para mostrar a interação
entre os edifícios e o parque, visando espaços abertos
e convidativos, com funções variadas. (Allies &
Morrison, 2016)
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porém os outros edifícios ganhado maior peso, também com o novo museu do Victoria & Albert
reformulado em inspiração e homenagem ao estilista Balenciaga. A expectativa, segundo os
documentos enviados para aprovação, é de que Stratford Waterfront seja desenvolvida em duas
fases – “Detailed Element”, com os edifícios culturais e educacionais, e “Outline Element”,
com os edifícios residenciais em sequência -, sendo a primeira prevista para começar em 2019
com o primeiro edifício inaugurado em 2021 e a segunda em 2022 com os edifícios entregues
para ocupação em 2028 (LLDC, 2019, p.32).
2.5.3. Discussão dos casos apresentados
Os três projetos urbanos apresentados fornecem lições importantes para as futuras
análises desta tese, em termos de legado de desenho urbano de projetos olímpicos. Afinal,
as condições de um bom desenho urbano são as mesmas, sejam elas realizadas em áreas
portuárias regeneradas, em áreas de expansão de cidades, em áreas utilizadas para megaeventos
ou qualquer outra, com algumas diferenças específicas para cada localidade e características
únicas das mesmas (potencialidades ou desafios).
Nordhavnen, começada quase dez anos após Ørestad, parece querer “consertar” alguns
erros cometidos, como a questão da escala dos edifícios e quadras, que não contribuem para (ou
dificultam) a criação de ambientes urbanos vibrantes. Entretanto, destaca-se que Ørestad desde o
início desejou ser um espaço para experimentação de novas tipologias, arquitetura e tecnologia, o

Figura 77 - Masterplan revisado para Stratford Waterfront, elaborado por Allies & Morrison, com nova posição
dos edifícios no local. (Allies & Morrison, 2018?)
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que também é válido em uma cidade do porte e caráter de Copenhagen, referência de urbanismo
e berço de um dos escritórios de arquitetura mais audaciosos da contemporaneidade, com obras
comissionadas em diferentes países. Desprender-se de certas amarras conceituais também é
uma forma de incentivar o progresso urbano. No entanto, um melhor equilíbrio poderia ter
sido atingido em Ørestad, que já começa a perceber algumas de suas falhas ao chamar novos
planos para adensar suas áreas (como em Ørestad South). Como a ideia de blocos perimetrais
é bastante imbricada na cultura arquitetônica e urbanística europeia, não é surpresa que grande
parte dos projetos idealizados contenham tal configuração; assim propôs-se em Ørestad South,
ainda que numa escala mais próxima à dos edifícios já construídos ali, e assim se propõe no
desenvolvimento de Inner Nordhavnen, em escala próxima ao tecido urbano tradicional dos
bairros do entorno e das estruturas históricas pré-existentes.
O plano local e o masterplan de Inner Nordhavnen estabelecem parâmetros de ocupação
do solo muito mais rígidos que em Ørestad: definem alturas e quantidade de variação das
mesmas dentro de uma mesma quadra; definem cores e aspectos para ativar fachadas. São
medidas interessantes para se criar uma identidade ao bairro e promover usos diversificados.
Entretanto, ambos os projetos de Ørestad e Nordhavnen dependem do investimento do setor
privado, que adquire os lotes vendidos pela CPH City & Port Development. Assim, dependendo
das condições do mercado, dos interesses em uma ou outra região, os projetos podem ser adiados
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Figura 78 - desenho urbano e Grandes Projetos Urbanos. Espaços públicos e privados com qualidades sensoriais,
possibilidades de encontro, lazer, variedade de funções, impactam positivamente no uso e permanência de
habitantes e visitantes nos locais. Da esquerda para a direita, Byparken em Ørestad, e fachadas ativas no térreo de
edifícios residenciais; cobertura de estacionamento em Nordhavnen desenhada como playground; usos mistos e
convivência em espaços públicos - calçadas, promenade à beira-mar. (Fotos da autora, 25 maio de 2019).

ou acelerados e, consequentemente, também a dinâmica urbana. Entretanto, cabe ressaltar um
elemento que se configura como vantagem econômica de Nordhavnen em relação a Ørestad:
a frente de água. Independentemente dos usos, se privados ou públicos, a relação com a água
em Nordhavnen é um valor inigualável, que permite criar diferentes dinâmicas urbanas em
torno da recreação (gratuita, com o uso dos decks como acesso à água) e do comércio (com
restaurantes e cafés se aproveitando da localização). Ainda que a presença da natureza em
Ørestad (Kalvebod Commons) também possa ser considerada uma renda de monopólio,
percebe-se que a proximidade ao centro de Nordhavnen e o enorme apreço da população por
outras áreas de frente de água na cidade especulam esse bairro como local urbano mais intenso
e interessante. Ørestad mantém sua vantagem competitiva em termos de localização estratégica
dentro da região transnacional de Øresund, com rápida e eficiente conexão à Suécia. Entretanto,
em termos de desenho urbano (e não de planejamento), a área peca por não propiciar a mesma
interação urbana possível em outros bairros da cidade. De certa maneira, o projeto ainda é recente;
praticamente duas décadas. O desenvolvimento em etapas permite assimilar os erros e acertos
de forma mais balanceada e pode ser um aliado à consolidação de Ørestad no futuro como um
distrito intenso, vibrante e sustentável. O mesmo aplica-se a Nordhavnen; construir seus bairros
pouco a pouco pode criar chances de identidades serem consolidadas gradativamente, sem cair
em planos homogêneos e estilos de arquitetura padronizados, típicos de determinada época.
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Dar lugar ao “não planejado” (AELBRECHT, 2017; KUNZMANN83, apud EVANS, 2014,
p.365); e dar abertura a mudanças (ROGERS, 2015) pode permitir bairros mais interessantes
ao longo prazo. Ressalta-se, entretanto, que nenhum projeto teria sido possível se não fosse um
planejamento a longo prazo, ocorrido desde os anos 1980, que reconheceu as áreas urbanas
passíveis de serem desenvolvidas ou regeneradas e investiu fortemente para que as mudanças
acontecessem, tanto em termos ambientais (com o tratamento das águas do mar na região
portuária, hoje adequadamente limpa para usos recreativos), quanto em termos operacionais
e econômicos. A criação da CPH City & Port Development Corporation é um exemplo de
governança internacional, combinando propriedade pública com gestão privada, colaboração
entre governo local e nacional, independência política e cooperação com poder privado (KATZ;
NORING, 2017).
As conclusões a respeito dos projetos de Copenhagen apresentam aspectos semelhantes
ao caso de Londres. Altamente dependente do investimento do setor privado, o parque olímpico
londrino também precisa de tempo para ser desenvolvido em sua plenitude. Alguns autores
afirmam que tal dependência é prejudicial e típica de outros projetos de regeneração urbana
de Olimpíadas. Para Evans e Edizel (2017, p.380), “the final form and function of the Olympic
site is therefore dictated by budget and contractual realities, political stamina and consensus”.
83
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Figura 79 - desenho urbano e Grandes Projetos Urbanos. Espaços públicos e privados com qualidades sensoriais,
possibilidades de encontro, lazer, variedade de funções, impactam positivamente no uso e permanência de
habitantes e visitantes nos locais. Da esquerda para a direita, International Quarter inaugurado, com integração
ao nível da rua com a área comercial a céu aberto do shopping Westfield; Chobham Manor e sua vista para o
Velódromo; variedade de tipologias em East Village; bloco perimetral (acesso restrito); fachadas ativas e áreas
verdes na promenade do Canal Side em Here East (Fotos da autora, 15 junho de 2019).

Ainda que diversos empreendimentos e planos já estejam em andamento para as áreas de
intervenção, o fator tempo será responsável pela real integração dos mesmos ao entorno, que
depende de outros planos estratégicos e projetos. Em termos de gestão e governança, pode-se
afirmar que a London Legacy Development Corporation (LLDC), que substituiu a Olympic
Delivery Authority, tem um papel semelhante à CPH City & Port Development Corporation:
é ela a responsável por estabelecer as diretrizes e parâmetros para ocupação das áreas de
desenvolvimento do parque (vide o Local Plan) e concentra, num único órgão, mecanismos que
auxiliam nos projetos e sua aprovação. Uma vez que a ODA centralizou a propriedade das terras
do parque olímpico na preparação para os jogos, o legado teve sua concretização simplificada.
Apesar de críticos apontarem que as Olimpíadas criam planejamentos de exceção e
permissões que contrariam planos e mecanismos de planejamento locais, a ODA esforçouse para mostrar que sua estrutura interna obedecia a processos e procedimentos normais de
uma Local Planning Authority. Separada entre um Planning Decisions Team (PDT) e um
Town Planning Promoter Team (TPPT), que coordenava a preparação e submissão de projetos
para o PDT, a ODA, como developer (promoter) e local planning authority, concentrou
a questão de permissões para os planos desenvolvidos para os Jogos. Ao invés de requerer
permissão a cada município (borough), voltava-se à ODA, papel assumido atualmente pela
LLDC. O PDT inclusive possuía um edifício à parte da ODA, independente em sua recepção,
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sistema de TI, arquivos e registros públicos e teve funcionários dos municípios envolvidos
(Newham, Greenwich, Tower Hamlets, Hackney e Waltham Forest) destacados para a equipe
(HOLLINGSWORTH; SHAW, 2011). Apesar de uma abordagem “top-down”, para garantir a
realização dos Jogos em tempo, era necessária boa estruturação das atribuições de cada órgão e
equipe, trabalhando cooperativamente para um mesmo objetivo.
Em termos de desenho urbano, ressalta-se o importante legado que o Parque Olímpico de
Londres está em vias de produzir: uma grande área verde pública para a cidade, em meio a bairros
que por anos sofreram com negligência e desinteresse das autoridades, com uma população
com altos níveis de privação, que serve de impulsor para outras atividades e investimentos,
que bem ou mal, melhoram a condição da região como um todo. Evidente que mecanismos
para incluir populações locais são necessários, além das já definidas porcentagens destinadas à
habitação social. A realização de consultas locais, workshops, exposições, além de outros tipos
de envolvimento com as populações afetadas, conforme estudado, é válida e louvável, frente a
tantos outros casos mundiais de projetos deste porte que não incorporam essas discussões. Em
que medidas tais meios de envolvimento são realmente participativos, ao invés de informativos,
como afirma Evans (2014), ainda é uma questão importante. Entretanto, ressalta-se que o próprio
desenho urbano, como foi planejado, encoraja a utilização mais dinâmica e democrática dos
espaços em desenvolvimento, ainda que voltados a um ou outro grupo, como a indústria criativa
em Here East (algo que já começava a ser esboçado em Hackney, bairro adjacente, o que foi
decisivo para a localização do novo “empreendimento”). Além disso, enfatiza-se uma certa
manutenção de um pensamento de desenho urbano tradicional nos planos atuais, com blocos
perimetrais, tipologias consagradas no território e imaginário inglês.
Apesar de todos os erros que possam ser apontados ao legado do parque olímpico de
Londres (em especial em relação à gentrificação), acredita-se que as lições deixadas em relação
ao planejamento para o megaevento e os resultados obtidos são promissores – grandes estruturas
olímpicas convertidas em uso acessível à população (o Centro de Natação, por exemplo, possui
ingressos para visitação a uma libra e planos acessíveis para utilização das instalações pela
comunidade; sendo bastante utilizado, como visto em visita em julho de 2016), grandes áreas
assinaladas para desenvolvimento imobiliário com vistas a “costurar” o parque de maneira
geral, integrando seus diferentes espaços e promovendo um ambiente dinâmico e vivo, em
diversas horas do dia e da semana. A ótima integração com transporte público, derivada de um
longo processo com vista à regeneração da área, bem como com outros planos para os bairros
adjacentes foi fundamental para o legado urbano do parque olímpico.
Para lembrar Castells, o desenho urbano (e sua forma urbana) em desenvolvimento nos
três estudos de caso apresentados deriva de um significado de urbano aparentemente aceito
e difundido nas sociedades em questão (e, de certo modo, na Europa como um todo), suas
tipologias e interações sociais. Os novos empreendimentos e bairros em Copenhagen parecem
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aludir a um estilo de vida próprio dinamarquês que se consolidou ao longo dos anos, após o
crescimento do país no final do século XX. Similarmente, o projeto de regeneração do Parque
Olímpico busca características típicas do desenho urbano inglês, porém de maneira atualizada e,
ao que a fruição do parque indica, parece representar um sentido de “urbano” aceito e desejado.
Evidente que há conflitos, uma cidade não poderia deixar de tê-los. Entretanto, acredita-se que
os estudos revelam possibilidades de se construir a cidade de maneira democrática (através
de consultas, concursos de projetos, discussões) e interessante (com usos mistos, atração de
investimentos, espaço para mudança), unindo, à medida do possível nos cenários políticoeconômicos locais, interesses públicos e privados àqueles da população.
De fato, o resultado desses projetos pertence ao futuro, mas as diretrizes para o
planejamento estão dadas e, ao que tudo indica, alinham-se a concepções de cidades mais
compactas, vibrantes e sustentáveis, com ambos espaços públicos e privados, conjuntamente
importantes para consolidação das dinâmicas urbanas.
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Figura 80 - Da esquerda para a direita, mapas de Figura-Fundo de Ørestad, Nordhavnen e do Parque Olímpico de
Londres e suas respectivas inserções urbanas, evidenciando áreas verdes e corpos d’água. Observa-se o traçado
urbano tradicional de blocos perimetrais nos bairros adjacentes a esses grandes projetos, bem como a escala de
alguns edifícios recentes e grandes equipamentos em relação a tal tecido pré-existente do entorno (ex.: Eight
House, ao sul, Bella Center e Fields Shopping Center ao centro, todos em Ørestad; Estádio Olímpico e IBC
no Parque Olímpico de Londres. (Mapas elaborados pela autora a partir de bases do Openstreetmap, 2019)
ESCALA: 1:30.000.
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Ficha dos Projetos

Ørestad

Nordhavnen:
•

Área: 200ha (total incluindo
área portuária)

•

Autor

• Área: 3.1 milhão m² (310ha) (faixa de 5km x
600 m largura)
• Autor do Masterplan (concurso arquitetônico

Masterplan

(Concurso
2008-2009):
COBE, Sleth e Rambøll

de 1994): APRT (Finlândia). Em 1995, unese à dinamarquesa KHR Arkitekter e forma o
escritório ARKKI. Novo masterplan elaborado

do

•

Plano Local: 2011

•
• Data construção: (segunda década de 1990
– 1997 começa construção da linha de metrô,

Conectividade por transporte
público: 2 estações de metrô
(previsão 2020) e 1 de trem

aberta em 2002)

pré-existente

junto ao conselho.

• Conectividade por transporte público: 6

•

Ocupação
prevista:
40
mil moradores e 40 mil
trabalhadores em toda a área

2000], Ørestad Common [19ha, último a
ser construído; previsão de 5000 moradores
(2016 – concurso arquitetônico, vencedores:

•

Densidade prevista:
moradores/ha

Vandkunsten Architects), Ørestad City [início

•

Uso

estações de metrô
• Distritos: Ørestad Nord [início construção:

Port Development por outro do COBE], Ørestad

mil trabalhadores e 3 mil

Syd [20ha, 2014 – concurso arquitetônico para
masterplan, vencedores: Transform ApS e

moradores até 2025
•

Ocupação atual (2019): 2.5
mil moradores

• Ocupação prevista: pelo menos 60 mil
trabalhadores e 20 mil moradores
• Densidade prevista: 64,5 moradores/ha
• Uso misto: previsão de 60% de edificações
comerciais e empresariais; 20% edificações
residenciais e 20% edificações
serviços, varejo e instituições.

culturais,

• Ocupação atual: aprox. 20 mil estudantes, 10
mil residentes e 17 mil postos de trabalho

204

Arhusgade

district – 350.000m² de área
construída (50% residências;
50% comercial), sendo 6-7

construção: 2007; masterplan de 2006 por
Daniel Liebeskind substituído pela CPH City &

Bascon A/S), potencial construtivo de 300 mil
m²]

misto:
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Parque Olímpico de Londres
• Área LLDC: 480 ha, sendo 226,6ha do Parque Olímpico Queen Elizabeth e 100ha de
“local open space” - áreas de até 2ha a 400m de distância de residências (GREATER
LONDON AUTHORITY, 2016, p.315 )
• (Re)abertura: norte: 29/07/2013 e sul em 05/04/2014*
• Previsão de 125 milhões de visitantes até 2031* (East Bank (Olympicopolis) a
adicionar 1.5milhões de visitantes ao parque)
• Conectividade por transporte público:
o

Stratford Station (metrô, trem e DLR)

o

Stratford International Station (DLR e high-speed train)

o

Hackney Wick Station (trem)

• Autores do masterplan:
o (2003) – consórcio apontado: EDAW, HOK Sport, Foreign Office
Architecture, Allies & Morrison;
o

(2006): Allies & Morrison, Mccreanor Lavington e Witherford Watson

Mann;
o (2008): LDA aponta p/ LMF – KCAP, Allies & Morrison e EDAW;
o (2010): masterplan revisado para LCS – Maccreanor Lavington, Witherford
Watson Mann, Caruso St. John, Panter Hudspith e Allies & Morrison.;
o

(2011) – OPLC submete LCS, aprovado 2012;

• Plano Local: 2012 – criação da LLDC
• Ocupação prevista: 40 mil novos empregos até 2025 (dentro e em volta do parque) e
96 mil moradores até 2031 na área de planejamento da LLDC;
• Habitação prevista: 24 mil novas moradias de variados tamanhos e tipos de
propriedade; 5.2 mil novas moradias no esquema original LCS (originalmente
64,48ha)*:
• Densidade prevista LCS: mínimo 150 pessoas/ha
• Uso misto LCS (2011): até 638.194m² de uso residencial (83%); 10.000m² de
acomodação estudantil (1,3%) ; até 14.500m² para uso hoteleiro (1,9%); até 46.139 m²
para uso empresarial (6%); 25.987 m² para lojas e estabelecimentos de alimentação,
serviços financeiros e profissionais (3,4%), 3.606m² para espaços de lazer (0.4%); e
30.209m² para equipamentos culturais, de saúde, comunitários, educacionais, incluindo
duas escolas primárias e uma secundária (3,9%). (OPLC, 2011, p.7)
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Desenho Urbano no Urbanismo Estratégico no
Brasil

3.1. Estabelecendo o Contexto Urbanístico Brasileiro
Tendo sido contextualizado o surgimento do planejamento estratégico no urbanismo
ocidental, enfatizada sua relação com a realização de megaeventos como as Olimpíadas no
primeiro capítulo e estudadas as estratégias tipológicas, formais e conceituais discutidas
pela literatura aclamada de desenho urbano, com apresentação e análise de três importantes
projetos urbanos contemporâneos europeus no capítulo anterior, acredita-se ser relevante,
como ponte entre esta primeira parte da tese e a próxima a respeito do legado decorrente
do desenho urbano das Olimpíadas Rio 2016, estabelecer alguns pontos sobre a trajetória
do desenho urbano e o surgimento do planejamento estratégico no cenário brasileiro.
Por último, este capítulo abordará especificamente o caso mais recente de um grande
projeto urbano brasileiro, a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha no Rio de
Janeiro, discutindo a conjunta relevância do desenho urbano e outros aspectos como o
setor terciário no sucesso da operação.
3.1.1. Breve Histórico do Desenho Urbano Brasileiro
Diversos autores buscaram periodizar o urbanismo brasileiro para melhor
compreensão do fenômeno de formação das cidades no território nacional, evidenciando-se
as transformações ocorridas durante o século XIX até o final do século XX, principalmente
(DEL RIO, 1993, 2009; LEME, 1998; VILLANÇA, 1999; BASTOS; ZEIN, 2010a;

Figura 81 - (página oposta) São Paulo, cidade altamente verticalizada nas proximidades do centro, mas
com áreas de baixa densidade ainda em suas bordas. Foto da autora, agosto de 2016
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FELDMAN, 2012; SEGAWA, 2013, dentre outros). O presente subcapítulo discorre sobre
algumas divisões de determinados autores, para auxiliar a compreender o fenômeno urbano
brasileiro, suas influências e discursos, que serão importantes nas análises futuras dos projetos
em questão nesta tese.
No início da década de 1990, Vicente Del Rio (1993) distinguiu quatro modelos de
desenvolvimento urbanístico aplicados historicamente em diversas grandes metrópoles
mundiais, com rebatimento no cenário brasileiro e suas cidades, sendo os três primeiros de
origem predominantemente europeia e o último americano: 1) modelo de embelezamento e
do saneamento; 2) modelo da cidade modernista; 3) modelo da preservação histórica e do
conservacionismo; e 4) Modelo da revitalização urbana.
De maneira semelhante, Maria Cristina Leme (1998) também periodiza o urbanismo
brasileiro, utilizando exemplos de oito cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador, Recife,
São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Niterói e Vitória): 1) de 1895 a 1930; 2) de 1930 a
1950; e 3) 1950 a 1965. Com abordagem historiográfica, Leme debruça-se sobre a questão de
quem eram os primeiros urbanistas em território brasileiro, geralmente engenheiros urbanistas
empregados por administrações públicas. A autora estabelece como marco inicial de sua proposta
de periodização o nascimento de Belo Horizonte, a primeira cidade planejada do Brasil, e como
marco final a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), em 1965,
portanto limitando-se a um período anterior ao de Del Rio. Se este último aparentemente agrupa
as experiências urbanísticas por vieses ideológicos, Leme (1998) parece buscar outros aspectos,
como o aparecimento de técnicas para solucionar os problemas das cidades (saneamento,
circulação), a organização dos espaços públicos, formas da intervenção, lugares de intervenção
e escala, bem como o próprio histórico dos urbanistas, como sua formação, inserção social e
profissional. Outra divisão histórica bastante interessante sobre urbanismo brasileiro é a de
Maria Bastos e Ruth Zein (2010a), que fazem um recorte a partir dos anos 1950, estabelecendo
os seguintes períodos: 1955-1965, mostrando inflexões no modernismo; 1965-1975, após
Brasília, com fechamento no campo político, mas também algumas aberturas na pesquisa
formal; 1975-1985, com realização de debates questionando alguns preceitos modernistas e
revisões ao moderno, inclusive com teorias pós-modernas; 1985-1995, quando se consolida
uma revisão crítica do movimento moderno; e, por fim, a contemporaneidade, recortada em
1995-2000, quando há uma “reabilitação da herança moderna” segundo as autoras, porém, sem
as rigidezes que o modelo impunha em seu início (BASTOS; ZEIN, 2010b).
O “modelo de embelezamento e do saneamento” descrito por Del Rio encontra em Leme a
paridade na primeira periodização, de 1895 a 1930, época caracterizada pelos “melhoramentos”
urbanísticos em partes da cidade. Para Del Rio, esse primeiro modelo era pautado nas intervenções
urbanas de Haussmann do século XIX, rasgando o tecido tradicional e promovendo uma “nova
lógica capitalista no tecido urbano”, bem como “novas lógicas funcionais, sociais e econômicas”
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Figura 82 - perspectiva do centro do Rio de Janeiro segundo o Plano Agache. (Prefeitura do Districto Federal.
AGACHE, A. Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-Embellezamento. Paris: Foyer Brésilien, 1930
Disponível em: http://planourbano.rio.rj.gov.br (entre pp.158 e 159))

(DEL RIO, 1993, p.55). Leme (1998, p.4) ressalta a importância dada às reformas na circulação
das cidades, transformando as “estruturas urbanas herdadas de uma economia colonial”. No
Brasil, destacam-se, por exemplo, as reformas higienistas do início do século XX no Rio de
Janeiro, sob liderança do prefeito Pereira Passos e do Presidente Rodrigues Alves, com abertura
de grandes avenidas no centro antigo da cidade, aumento do porto e áreas de armazéns. Leme
(1998) indica ainda um processo de descentralização gerado por melhoramentos em áreas
próximas às áreas centrais, como ocorreu em Niterói, em 1903, quando passou a ser capital do
Estado do Rio de Janeiro e precisou acomodar diversos novos edifícios administrativos. Talvez
como uma transição entre o primeiro período de Leme e o novo modelo apontado por Del Rio,
destaque-se, ainda, o Plano Agache no Rio de Janeiro, de 1930, no intuito de se criar uma nova
imagem ao Rio de Janeiro, então capital nacional, que deu a cara do centro da cidade como ela
é hoje, com seus aspectos monumentais e as questões de um desenho urbano focado na relação
do edifício com seu entorno no nível da rua, também pensando em aspectos técnicos para
modernizar a cidade para novos meios de transporte e circulação. Destaca-se uma ocupação
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perimetral e a criação de bulevares e grandes praças em grande parte influenciada por modelos
europeus.
O segundo modelo descrito por Del Rio marca o período de um pensamento modernista
no planejamento urbano nas cidades brasileiras. Concebido a partir do modelo que ganhou força
no primeiro pós-Guerra na Europa, com base nos CIAMs, na Carta de Atenas de 1933 e nos
tratados e escritos de Le Corbusier, tal modelo “renovava” a cidade tradicional (a exemplo do
programa de “urban renewal” em 1949 nos Estados Unidos descrito por Wiedenhoeft (1981)),
envolvendo a destruição de muitas características históricas e locais dos bairros, principalmente
os centrais. Para Leme (1998, p.7), o objeto daquele período era o “conjunto da área urbana”,
tendo o urbanismo então uma visão totalizante, no intuito de articular os novos bairros que
surgiam ao centro e pensar nas técnicas mais eficientes de se fazer tal conexão – o método
escolhido foi a criação de amplas avenidas para os automóveis, em detrimento da estrutura
urbana anterior pautada nos deslocamentos a pé e pelo bonde (por exemplo, o Plano de Avenidas
para São Paulo, de 1930, elaborado por Francisco Prestes Maia). O período de 1938 a 1945 foi,
segundo Leme (1998, p.13), uma preparação das estruturas urbanas para a industrialização
que viria nos anos 1950. Está presente neste momento também a ideia do zoneamento, com
separação de bairros por funções residenciais, de negócios e determinadas zonas comerciais
e de serviços na cidade. De certo modo, fundem-se os dois últimos períodos de Leme neste
modelo de Del Rio, destacando-se o início de um pensamento moderno de cidade, pautado
em sua nova forma apropriada a maiores fluxos e crescente expansão. Del Rio, entretanto, vai
mais longe temporalmente em sua classificação, destacando como exemplo de intervenção do
modelo da cidade modernista o projeto de renovação “Cidade Nova”, no Rio de Janeiro, nos
anos 1960.
O terceiro modelo apontado por Del Rio conecta-se, em parte, aos movimentos pósmodernos, que reconhecem as especificidades locais em oposição à homogeneização do
modernismo e sua negação de contexto. Segawa (2013, p.221) destaca o reconhecimento,
nos anos 1960, dos assentamentos marginais como “estruturas válidas dentro do contexto das
grandes cidades”. Da mesma forma, Bastos e Zein (2010b, p.5) apontam para “experiências e
críticas à modernidade arquitetônica nacional” entre 1965-1975, decorridas de uma desconfiança
na indispensabilidade do progresso tecnológico sobre a qualidade de vida, levando a uma
“valorização do vernáculo ou do fazer espontâneo, inclusive nos primeiros trabalhos voltados
à inclusão das favelas.”. Neste período, segundo Del Rio, os centros passam a ser afetados
por uma visão de crescente “busca por identidades”, “fortalecimento de bases culturais e da
crescente indústria do turismo”, tendo inúmeros imóveis e áreas tombadas (DEL RIO, 1993,
p.57). Entretanto, Del Rio critica um demasiado purismo na preservação de edifícios e espaços
da cidade, nem sempre parte de uma memória coletiva. Questiona-se, no entanto, que coletivo
é aí representado, se o do centro do Rio de Janeiro naquele momento ou de épocas anteriores,
ou da cidade, ou mesmo de um projeto maior de história nacional.
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Mais recente, o quarto modelo de desenvolvimento urbano definido por Del Rio, de
“revitalização urbana”, foi fortalecido no momento de crise econômica mundial dos anos 1980,
correspondente ao planejamento estratégico já discutido nesta tese. Del Rio (1993) aponta
para a presença de elementos catalisadores nesse paradigma de revitalização urbana; no Brasil,
destaca os conjuntos culturais da Candelária, no Rio de Janeiro (anos 1980), e as novas áreas
de pedestres, em Curitiba. Os catalisadores, em grande parte do campo cultural, são aspectos
de suma relevância na análise de grandes projetos urbanos contemporâneos; multiplicam-se os
números de intervenções urbanas pautadas na implantação de um grande museu assinado, por
exemplo. O mesmo será visto no caso da operação Porto Maravilha, no Rio, com o Museu do
Amanhã. Para Bastos e Zein (2010b, p.7), a diversidade tecnológica observada nos anos 1985 a
1995, junto a “um cuidado em responder aos diferentes aspectos envolvidos na inserção de uma
obra arquitetônica em dado sítio, incluído aí o entorno existente, são características presentes
indistintamente na produção do período”. Passa-se a considerar a reutilização de edifícios e
áreas urbanas (“reciclagem”, segundo as autoras), traduzindo também um período de revisão
ao moderno, com uma produção “diversificada e plural”.
Tais análises ajudam a entender uma trajetória do urbanismo em território brasileiro,
apesar de sua imensidão e peculiaridades em cada região. Se observarmos essas intervenções
e planos urbanísticos em termos de seu desenho urbano, isto é, na pequena escala, veremos
que muito do que foi realizado no início dos anos 1900 tinha relação com um pensamento
urbanístico tradicional e contextualista, ainda que grandes avenidas começassem a cruzar um
tecido viário colonial e por vezes destruíssem determinadas áreas já construídas. Predominavam
ainda o bloco perimetral e os poucos recuos frontais e laterais, como é possível observar no
Plano Agache do Rio de Janeiro, que reproduz uma estrutura de cidade europeia em território
brasileiro. As primeiras cidades planejadas (Belo Horizonte e Goiânia, por exemplo), ainda que
com grid reticulado e bastante ordem e racionalidade no traçado e disposição, mantêm algumas
características urbanísticas do século anterior, como lotes menores com casas mais próximas e
uma escala menos distante do ser humano. Brasília elevou a racionalidade à enésima potência,
sendo alvo de críticas em termos de desenho urbano inclusive internacionalmente. A cidade
rigidamente planejada com seu plano piloto ideal não inclui a espontaneidade e flexibilidade
necessária ao desenvolvimento urbano contínuo. Seu sintoma é a proliferação das cidadessatélites. Destaca-se, a partir de então, a predominância e forte impregnação do modelo de
cidade modernista no Brasil, aliado ao grande incentivo dado às indústrias automobilísticas
pelo então presidente Juscelino Kubitschek nos anos 195084.
84
Os incentivos prioritários à construção de rodovias em detrimento da modalidade ferroviária já começavam
a se revelar em 1934, com o Plano Geral Nacional de Viação durante o governo Getúlio Vargas (1930-1937). A
partir dos anos 1940, com o Plano Rodoviário Nacional, a malha rodoviária no país foi aumentada, em grande parte
paralela às ferrovias existentes, o que acabou por acirrar a competição entre os modais, gerando déficit no modal
ferroviário. Uma série de medidas posteriores, como a transformação do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) em autarquia e a criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN) estimulou a construção de mais
rodovias pelo interior brasileiro. Em 1956, com a instituição do Grupo Executivo da Indústria Automobilística
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A criação de Brasília, transferindo a capital nacional do Rio de Janeiro para o interior
do país, em uma região ainda pouco habitada e explorada, permitiu a configuração de uma
cidade totalmente do zero, “um experimento utópico em urbanismo moderno” (HOLSTON,
1993, p.11). A escala humana dá lugar a amplas esplanadas, áreas verdes sem atrativos de lazer,
edifícios isolados e monumentalidade, com tecido urbano voltado à mobilidade do automóvel e
não à do pedestre, e ausência de ruas em favor de “avenidas de alta velocidade”, que destituem
a cidade de sua esfera pública de vida cívica (HOLSTON, 1989, p.101-103). Segundo Del Rio
(1990, p.41),
Nesta nova cidade, rompendo com as tradições que o urbanista não considerou dignas
de permanecerem reproduzidas, não existe a possibilidade para ambientes urbanos
mais semelhantes ao que a população espera de vantajoso em uma cidade normal:
variedade, flexibilidade, oportunidades múltiplas, distâncias fáceis para o pedestre,
tipologias arquitetônicas variadas e elementos sócio-culturalmente vitais, como
esquinas, botequins, praças e ruas com usos mistos e bastante animação urbana.

O crescimento da indústria automobilística a partir dos anos 1950 e os incentivos dados pelo
governo à construção de estradas contribuíram para a expansão das metrópoles, impulsionando
a formação de subúrbios. Paralelamente, tem-se um processo de urbanização em ascensão,
com cidades como Belo Horizonte quase duplicando o número de habitantes de 1950 a 1960
(BRITO; SOUZA, 2005) e São Paulo passando de aproximadamente 2 milhões em 1950 para
mais de 3,5 milhões de pessoas em 1960 (IBGE/SÃO PAULO, s.d.), culminando na divisão da
cidade “formal” versus a “informal”85. A expansão do Rio de Janeiro, à oeste da cidade, também
se pautou na expansão rodoviária, com um plano urbanístico de 1967 desenhado por Lucio
Costa, autor do plano piloto de Brasília.
O modernismo brasileiro dos anos 1940 e 1950 tornou-se marco internacional (com
edifícios como a Pampulha em Belo Horizonte, o Ministério da Educação e Saúde no Rio de
Janeiro e o Pavilhão Brasileiro em Nova Iorque em 1939) (DEL RIO, 2009, p.6). Apesar de
uma corrente revisão ao pensamento moderno nos anos 1960 em âmbito internacional, como
foi apontado no capítulo 2, a ditadura militar no Brasil, a partir de 1964, isolou o país dessa
influência, continuando a investir no modernismo tanto no planejamento urbano quanto nas
tipologias arquitetônicas (SEGAWA, 1998 e BASTOS, 2003, apud. DEL RIO, 2009, p.22), que
corroboravam a visão militarista de eficiência, funcionalismo, segregação de usos, grandiosidade
em obras públicas e ênfase no veículo particular (DEL RIO, 2009, p.11). A criação dos órgãos
para habitação popular e desenvolvimento urbano – o Sistema Federal de Habitação (SFH),
(GEIA) pelo Presidente Juscelino Kubitschek, visava-se a criação de uma indústria automobilística brasileira,
sendo que empresários locais ficariam com a área de fabricação de autopeças e o setor multinacional com a
montagem dos carros, trazendo diversas montadoras ao Brasil (dentre elas, Simca, Toyota, Volkswagen e Willys
Overland para produção de automóveis e utilitários; e General Motors, Mercedes-Benz e Ford, na produção de
caminhões). (HAFFNER, 2002, p.147-148; BRASIL, 2016).
85
Problemática compartilhada por cidades brasileiras com outras cidades contemporâneas, como Buenos
Aires, Cidade do México, Johannesburgo, conforme autores como Ermínia Maricato, Cândido Malta Campos e
Jorge Wilheim, discutidos por Maria Stella Bresciani (2015).
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o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e o Banco Nacional de Habitação
(BNH) – aumentou o número de torres residenciais construídas, além de alavancar o mercado
imobiliário e definir novas políticas urbanas nacionais e regionais. O SERFHAU, no entanto,
viria a ser extinguido em 1974, tendo em vista (dentre outros fatores) o descompasso entre a
elaboração de políticas e sua implementação pelas agências responsáveis, sendo substituído
pelo BNH, que se tornou o principal braço de implementação da agenda desenvolvimentista
do governo (DEL RIO, 2009, p.14-15). Como afirma Del Rio (2009, p.15), isso evidenciava
a visão dos militares de solucionar a crise urbana pela habitação e demandas financeiras. Ao
longo de quinze anos, o BNH produziu pouco mais de um oitavo da demanda habitacional
de 1964 – um milhão de unidades (DEL RIO, 2009, p.15) -, sem, contudo, atingir questões
de aspecto social da moradia, como a proximidade aos postos de trabalho e conexão com
o tecido urbano existente (geralmente construídos em áreas mais afastadas pelo valor mais
baixo da terra). Além da deficiente inserção urbana, destaca-se a má qualidade das tipologias,
projetos e inclusive materiais de construção (BONDUKI, 2008, p. 74; DEL RIO, 2009, p.15).
Juntos, o SFH e o BNH foram determinantes básicos do urbanismo brasileiro e construção das
cidades até sua bancarrota em 1986 (DEL RIO, 2009, p.16). Vale ressaltar, entretanto, que as
características dos projetos implementados em habitação popular naquela época perduram nos
atuais86, configurando um modelo de construção em áreas longes do centro, que favorece uma
tábula rasa (assim como no modernismo), mostrando que a lição ainda não foi aprendida e que
se continua a produzir moradias, mas não a cidade, no sentido lefebvriano.
A separação de funções e a cisão com a cidade não são exclusivas de projetos habitacionais
populares, havendo inúmeros bairros exclusivamente residenciais (e muitos condomínios
fechados) para classe média e alta nos subúrbios das cidades, demandando altos movimentos
pendulares rodoviaristas (uma vez que a infraestrutura ferroviária de passageiros estagnou em
boa parte do país). Além disso, atuais grandes empreendimentos de torres isoladas em bairros
consolidados nas cidades e diversas residências unifamiliares influenciadas por uma escola
paulista e carioca criadas com base em princípios modernistas (até hoje desenhadas inclusive
por arquitetos recém-formados) evidenciam como o modernismo impregnou o planejamento
urbano brasileiro.
Segundo Sílvio Macedo (2009), a verticalização – e o modelo de uma torre única isolada
no lote - tornou-se um fator dominante na forma urbana em várias cidades brasileiras. Tal
constatação decorre da influência do modernismo dos anos 1930 e 1950 nas regulamentações
urbanísticas dos anos 1960 aos 1990, estabelecendo recuos, limites de altura dos edifícios,
taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento que favoreciam a construção de torres

86
Cabe citar os projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo (CDHU),
por exemplo, que seguem os preceitos de urbanizar áreas afastadas com torres padronizadas e, não raro, com má
qualidade. Destacam-se, neste sentido, as críticas da arquiteta e urbanista Elizabete França, Diretora da CDHU
entre 2015 e 2018 (GALANI, 2017).
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isoladas. Macedo (2009, p.83) alega que o modelo modernista foi visto como uma solução para
as altas densidades das áreas centrais de São Paulo e inclusive da nova centralidade formada
por Copacabana no Rio de Janeiro, onde a tipologia inspirada na cidade europeia gerou uma
densidade incompatível com aspectos necessários ao bem-estar como ventilação, iluminação
natural e recreação. Como explica, o alto controle governamental no planejamento urbano
durante os anos 1960 e 1970 (em meio à ditadura militar) levou a regulamentações de uso do
solo mais rígidas em diversas cidades brasileiras. É dessa época, por exemplo, a definição de
altura dos edifícios da Avenida Paulista em um máximo de 24 pavimentos, com taxa de ocupação
e coeficiente de aproveitamento restritivos, o que resultou no skyline não tão alto quanto de
outras cidades contemporâneas como Nova Iorque ou Chicago, segundo o autor (MACEDO,
2009, p.84). De maneira geral, a verticalização consolidou-se no território e imaginário urbano
brasileiro, tanto em empreendimentos privados quanto públicos. Como ressalta Macedo
(2009, p.85-86), alguns fatores influenciam a localização da verticalização: o poder privado
(empreiteiras, incorporadoras), que procura áreas onde o retorno será maior, como frentes de
mar e corredores/eixos de transporte público; o poder de compra dos consumidores; e a ação
do governo através de legislações de uso do solo e intervenções diretas. As restrições para
a verticalização, entretanto, comumente não levam em consideração aspectos morfológicos
locais, da cultura de um bairro, por exemplo, estando mais concentradas no edifício que em sua
relação com o entorno (ou seja, mais na nova arquitetura que no desenho urbano). Interessante
notar, entretanto, que o modelo de edifício isolado no lote e a própria verticalização tornaramse aceitos e correntes em empreendimentos para todas as classes sociais, em diversas cidades e
contextos urbanos (com variações nos acabamentos, altura e própria arquitetura, obviamente,
de acordo com o público alvo), de diversos estados brasileiros. Tal modelo (e sua tipologia)
gera novas relações com o espaço público da rua (MACEDO, 2009, p.90); os condomínios,
fechados em si mesmos, separados por grades (também pela questão crítica da segurança) criam
uma esfera coletiva em seu interior que muito difere daquela existente a partir da rua. Entre os
anos de 1970 e 1990, um novo modelo urbano (de alto padrão) surge em áreas específicas de
São Paulo, segundo Macedo (2009, p.94) – o “lote-quadra” (tradução nossa para “lot-block”)
ou uma “superquadra” (na tradução do próprio Macedo, em 201587) -, composto por vários
edifícios em uma mesma quadra, parte de um mesmo empreendimento, ladeados por espaços
coletivos de recreação e paisagismo pertencentes ao condomínio, dispostos de maneira mais
livre no terreno (quadra), uma vez que não precisam se conformar com regras para alinhamento
à rua. Trata-se da confirmação do modelo do condomínio vertical fechado em detrimento do
modelo de desenvolvimento urbano pautado na relação edifício-rua, como conseguido pelo
bloco perimetral, por exemplo. A escala, demasiado distante da formação de unidades de bairro
próximas, cria polos densos habitacionais em uma única quadra, aumentando as distâncias e

87
O livro de Vicente Del Rio e William Siembieda, de 2009, “Contemporary Urbanism in Brazil: Beyond
Brasília”, no qual figura o texto de Sílvio Macedo, foi traduzido para o português, dando origem à versão “desenho
urbano Contemporâneo no Brasil”, publicada em 2013 pela editora LTC.
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as fachadas cegas ao redor da mesma, não contribuindo para a formação de contextos urbanos
mais dinâmicos. De fato, o modelo tornou-se uma forma urbana (urban form) e um significado
de “urbano” (urban meaning) ampla e socialmente aceitos, para lembrar Castells. Como aponta
Macedo,
Nevertheless, living in tower buildings has become a common and desired lifestyle in
the Brazilian urban context, one that is fully accepted by all income groups and has
morphologically structured extensive urban areas in the whole country. (...) A city’s
spatial morphology is still underappreciated in Brazil (...) (MACEDO, 2009, p.102)

Em parte, pode-se questionar se a vasta atenção dada ao planejamento urbano em
detrimento do desenho urbano na prática projetual nacional não seria reflexo da própria
formação do arquiteto urbanista brasileiro. Para Elizabete França (apud GALANI, 2017), a
formação conjunta confere aos formados apenas noções do planejamento urbano; o desenho
urbano praticamente não é abordado nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Em
outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, há formações específicas para cada uma dessas
atividades profissionais. De fato, a questão entre generalistas e especialistas, também tocada
pela crítica lefebvriana das ciências parcelares, acomete a formação do arquiteto urbanista,
que precisa, indubitavelmente, ser exposto a diferentes conhecimentos de áreas concorrentes,
mas correlacionadas. De fato, para se trabalhar com urbanismo e desenho urbano, deve-se
conhecer a fundo suas áreas e princípios – uma especialização parece fundamental; entretanto,
é imprescindível para o arquiteto, especialmente na contemporaneidade altamente urbanizada,
possuir conhecimentos da escala do entorno do edifício e dos impactos de seus projetos na
cidade, isto é, de urbanismo e desenho urbano.
Se, em grande parte da Europa e Estados Unidos, observa-se a partir dos anos 1960 um
movimento de repúdio ou, pelo menos, crítica ao modernismo e as consequências para a vida na
cidade de seu desenho urbano88, no Brasil tal crítica será consolidada muito mais tarde, a partir
dos anos 1980, especialmente a partir do processo de redemocratização do país, em 1985. Para
Del Rio (2009, p.23), os anos 1980 marcam um momento de virada para os brasileiros, criando
palco para um novo tipo de urbanismo, no qual a abertura à participação democrática começa
a tomar forma. “The reestablishment of democracy strengthened public forums and community
participation, and played a fundamental role in helping urbanism to overcome the modernist
paradigm and the hegemonic image of Brasília” (DEL RIO, 2009, p.24).
As discussões sobre uma nova constituição em meados dos anos 1980 colocavam como
questões à reforma urbana a inclusão social e a democracia, distanciando-se da crença de que
sua causa era demográfica e derivada do crescimento urbano não controlado. A Constituição de
1988 vem, portanto, como ponto de inflexão para uma nova mentalidade acerca do papel social

88
etc.

Como amplamente analisado no capítulo anterior, por meio das teorias de Jacobs, Krier, Gehl, Cullen,
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da propriedade urbana e da cidade, bem como de processos participativos urbanísticos, ainda
que os mesmos não tenham sido consolidados da maneira ideal.
Entretanto, observa-se que essa inflexão e revisão ao modernismo ocorre ainda de
maneira pontual, tendo o modus operandi da arquitetura modernista impregnado boa parte dos
projetos urbanos e arquitetônicos ainda em curso no país; a Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro,
como será exposto no capítulo 7, sendo um grande exemplo89. Além disso, como afirma Del Rio
(2009, p.27), apesar do processo de democratização e dos avanços pela Constituição de 1988,
a realidade urbana no Brasil continua fragmentada e segregada, havendo claras distinções entre
a cidade formal/informal, ricos/pobres, legalidade/ilegalidade. Evidente que tal “fragmentação
espacial” decorre ainda de questões externas ao planejamento urbano, como falta de acesso
à educação, distribuição de renda, altas taxas de crimes e violência urbana, levando muitas
vezes a maiores níveis da mesma fragmentação, na busca de bairros mais seletivos, muros
para segurança, etc. Para Del Rio (2009, p.28) “(...) urbanism in Brazil is also being used
for social exclusion, limiting social encounters, secluding and controlling the types of users
of particular spaces, and preventing unexpected encounters between different social classes
or the development of a real urbanity”. É claro que, em um ambiente urbano inseguro, mas
também um ambiente urbano onde a cada dia parecem ser corroborados preconceitos por todas
as partes e uma mentalidade que visa distinguir e apontar as diferenças entre classes sociais,
cores de pele, ao invés de ressaltar aquilo que une todos os cidadãos, os “encontros sociais”
entre diferentes grupos parece ameaçado, e, quando ocorrido, sujeito a mais tensões do que as
normalmente existentes pelo próprio contexto urbano. Diversos autores criticam a colocação de
grades e muros de segurança nas frentes de edifícios, inclusive Del Rio (2009, p.28). Ainda que
tais barreiras estéticas reflitam um estado de crise do urbano, questiona-se uma acomodação
da sociedade a tais elementos, havendo calçadas vibrantes e parques bastante frequentados em
diversas cidades brasileiras, ainda que com fronteiras definidas entre seus espaços.
3.1.2. Desenho Urbano Estratégico no Brasil
Conforme visto, a desindustrialização das cidades, a ascensão do planejamento
cultural e o fortalecimento do neoliberalismo econômico foram fatores indispensáveis à nova
configuração urbana impulsionada pelo planejamento estratégico. Neste sentido, exalta-se o
papel do setor terciário na consolidação de novas centralidades através dos grandes projetos
de regeneração urbana, que teriam ainda a arquitetura icônica, o city marketing e a imagem da
cidade como elementos norteadores de uma nova agenda de planejamento urbano. As parcerias
público-privadas (PPPs) passaram a definir tais projetos, sendo responsáveis por um novo
caráter aos projetos urbanos e também por seu sucesso, como foi o caso em Barcelona, em 1992

89
Diversos concursos de projeto realizados no país recebem propostas em muito pautadas em princípios
modernistas, em termos de sua forma urbana. O próprio concurso para o masterplan do Parque Olímpico do Rio
de Janeiro contou com algumas propostas pautadas em tal tradição morfológica, como será visto no capítulo 6.
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e em Copenhagen, pela CPH City & Port Development Corporation, discutidos anteriormente.
Se, antes, através do masterplanning o poder público é quem arcava com os custos e definia
o escopo dos projetos, a partir do neoliberalismo dos anos 1980, empresas e governantes
passaram a dividir essa tarefa e, portanto, interesses voltados ao mercado tornaram-se integrais
ao desenvolvimento e regeneração de áreas urbanas, especialmente as centrais. Nas palavras de
Del Rio (2001),
O turismo recreativo, cultural, de compras e de negócios, tem se mostrado importante
dinamizador econômico e social nos projetos de revitalização das áreas centrais,
particularmente nas áreas portuárias e frentes de água, onde a simbiose histórica entre
cidade e mar pode ser amplamente explorada e transformada num efetivo cenário.

Em 1993, Del Rio apontava para a escassez de programas urbanísticos no Brasil que
perseguissem um “modelo integral de revitalização”, com ações geralmente limitadas a projetos
específicos e não conectadas a um planejamento global (DEL RIO, 1993, p.60). Destacava,
entretanto, algumas exceções, em sua maioria voltadas à preservação arquitetônica, a saber: o
projeto Corredor Cultural no Rio de Janeiro, o Pelourinho em Salvador (este alvo de inúmeras
críticas posteriores pela homogeneização e caráter cenográfico da intervenção, assim como
expulsão da população local, como discutem, dentre outros, GUTIÉRREZ, 2009 e NOBRE,
2003), e o Centro de São Luiz.
Apesar da preservação da arquitetura histórica configurar elemento decisivo nesses
projetos, ressalta-se a fala90 do arquiteto e urbanista Augusto Ivan Pinheiro, um dos criadores
do Corredor Cultural no Rio de Janeiro, para quem mais importante que a questão do “valor
arquitetônico e artístico das edificações ou do espaço” era a “qualidade de vida urbana” e o evitar
da “perda de identidade e das referências da cidade”. Assim, tem-se aqui a questão da ambiência
pelos usos e relações entre pessoas e espaço construído, mais do que simplesmente pela estética
das construções. É interessante observar rapidamente o caso do projeto do Corredor Cultural
dentro do contexto de um planejamento estratégico brasileiro (focado no Rio de Janeiro, cidade
olímpica e parte do tema desta tese), tendo em vista sua relação com as intervenções atuais
no centro do Rio de Janeiro começadas em 2009 em seu teor de utilização da cultura como
um catalizador de transformações urbanas, bem como a presença de seu idealizador, Augusto
Pinheiro91, como assessor especial da presidência da Empresa Olímpica Municipal (EOM) do
Rio de Janeiro entre 2011 e 2015, em assuntos urbanos e de legado.
Iniciado em 1979, o Corredor Cultural abrangia grande parte do centro do Rio de
Janeiro, envolvendo reformas de casarios históricos e conversão para novos usos e funções,
recuperação de espaços públicos e construção de novas edificações. O programa incentivou o
surgimento de diversos centros culturais na região, não somente em áreas do escopo original do
90
Informações dadas em entrevista concedida em 2001 a Leopoldo Guilherme Pio (PIO, 2014).
91
Em dezembro de 2015, ainda na EOM, Augusto Pinheiro concedeu uma entrevista à autora desta tese,
comentando sobre diversos assuntos relativos à urbanização da cidade do Rio de Janeiro e as Olimpíadas..
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projeto, como o Centro Cultural Banco do Brasil (inaugurado em 1989)92 e o Centro Cultural
dos Correios (inaugurado em 1993), reutilizando edifícios históricos do século XIX, reformados
para abrigar novas atividades museais, em parte possibilitados pela Lei Rouanet (DUARTE,
2005). Segundo Del Rio (1993, p.60), houve sucesso na “preservação da ambiência do conjunto
histórico-arquitetônico, na promoção de comércio varejista e de serviços de pequena escala, na
animação urbana e na promoção cultural”. Destaca-se, portanto a importância da “animação
urbana”, das interações possíveis no espaço urbano pela multiplicidade de usos e pessoas, em
muito decorrente da mudança da imagem da região.
As intervenções urbanas do Corredor Cultural, no entanto, apesar de importantes para
uma maior consolidação de usos diversificados no centro, não foram, sozinhas, capazes de
dinamizar a região de maneira tão abrangente; carente de residências, o centro depende de
fluxos em determinados dias e horários da semana. Quando as ofertas culturais ocorrem em
horários diversos daqueles da dinâmica comercial estabelecida ao longo da semana, esbarrase em um espaço urbano ainda em muito subutilizado e pouco habitado. As transformações
urbanas seguintes ocasionadas pela Operação Urbana Porto Maravilha, que será discutida
adiante, foram responsáveis por ampliar também os efeitos das intervenções da década de 1980:
a retirada da perimetral da praça da Candelária reabriu os edifícios históricos e patrimônio à
orla e requalificou os espaços públicos adjacentes. O Centro Cultural Banco do Brasil, por
exemplo, passou a ter maior visibilidade.
A repercussão positiva de Barcelona após as Olimpíadas de 1992 também levou o Rio de
Janeiro a buscar consultoria de planejamento estratégico com a expertise catalã. A cidade seguiu
as intenções de revitalização de áreas centrais já iniciada nos anos 1980 e instituiu em 1993 o
Programa Rio-Cidade, pelo então Secretário de Urbanismo Luiz Paulo Conde, compreendendo
uma agressiva política de intervenção nas áreas centrais e em dezessete bairros urbanos, a partir
da experiência de planejamento estratégico de Barcelona e de Buenos Aires (pelo projeto do
Porto Madero) (SEGRE, 2004). Pretendia-se converter os desativados armazéns portuários e
da faixa litorânea entre o aeroporto Santos Dumont e a Praça XV em espaços multifuncionais,
mesclando residências a empreendimentos luxuosos e equipamentos culturais.
Apesar de grandes projetos urbanos terem ocorrido com a parceria entre poder público
e privado no intuito de transformar determinadas áreas em diferentes cidades ao longo do
século XX no Brasil, foi somente através de um mecanismo legal criado em 2001, o Estatuto da
Cidade (LEI 10.257, de 10 de julho de 2001), que tais projetos se constituíram em operações
urbanas consorciadas (OUCs). Segundo esta lei, as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs)
no Brasil caracterizam-se por intervenções coordenadas pelo poder público municipal, com
participação do poder privado junto a moradores, proprietários e usuários permanentes, no
92
Em 2013, este centro era o museu/centro cultural mais visitado do Brasil e o 17º do mundo, de acordo
com o ranking da publicação The Art Newspaper, conforme notícia do Diário do Rio (LUCENA, 2015).
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intuito de “alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a
valorização ambiental” (BRASIL, 2001, art. 32, §1º).
A OUC Água Espraiada (OUCAE), na cidade de São Paulo, criada em 2001 após tal
lei, foi a primeira Operação Urbana Consorciada aprovada. Caso emblemático, muito discutido
pela academia, colocou em pauta a questão do alinhamento de interesses entre os diferentes
agentes envolvidos (stakeholders). Além disso, aspectos do city marketing, como a criação de
símbolos e a arquitetura como espetáculo, também se fizeram presentes nesse projeto. A Ponte
Estaiada, por exemplo, além de obra de infraestrutura viária, teve como mote idealizador a
criação de símbolo para a cidade de São Paulo, que há tempos desejava o status de “cidade
global” (FERREIRA, 2004). Com a OUCAE, estendeu-se o centro a sudoeste, criando-se
novas centralidades, dentre as quais a Berrini. Em relação ao desenho urbano, destaca-se o
planejamento de grandes corredores viários ladeados por edifícios empresariais e comerciais de
arquitetura imponente, onde de fato há pouca interação ao nível da rua com o pedestre (a não
ser os poucos fumantes que se reúnem em algumas frentes dos edifícios em determinadas horas
do dia). Entretanto, não raro são vistos trabalhadores desses inúmeros escritórios caminharem
das artérias em direção aos capilares, onde se encontram pequenos restaurantes e comércios
no interior do bairro, geralmente mais baratos e alguns até charmosos. Tendo em vista a escala
da cidade de São Paulo e o grande fluxo de pessoas, não é de se esperar que a estrutura viária
seja feita de pequenas ruas e ausência de automóveis; tais corredores são necessários aos
deslocamentos atuais. Entretanto, ressalta-se novamente a importância do desenho urbano para
criar as ambiências e urbanidade mais próximas ao convívio e interação social em qualquer
parte da cidade.
Característica importante da OUCAE foi o uso da ferramenta urbanística dos CEPACs
(Certificados de Potencial Adicional Construtivo), previstos pela primeira vez na Operação Faria
Lima, em São Paulo (WERNECK, 2017), que permitiram ao poder privado maiores coeficientes
de aproveitamento nos lotes (construindo acima do gabarito normalmente permitido por lei),
podendo maximizar seus lucros e vendas, ao mesmo tempo em que se incentivou a criação de
skylines cada vez mais marcantes e opulentos na paisagem urbana.
Destaca-se também, pela questão do desenho urbano, o planejamento estratégico para
“revitalização” ou requalificação da região central da cidade de São Paulo, onde o Projeto Nova
Luz, de 2005, enfrentou e continua enfrentando grande debate. A proposta apresentada em 2011
(portanto pleno século XXI), com participação da AECOM (que atua em diversos masterplans
internacionais, inclusive relacionados às Olimpíadas – Londres 2012 e Rio 2016) retoma
conceitos do urbanismo tradicional esquecido e amplamente difundidos pela teoria especializada
internacional – o bloco perimetral (em consonância com o entorno, na região central), usos
mistos com estabelecimento de âncoras urbanas, enaltecimento de vistas e perspectivas para
monumentos existentes (o que remete a Kevin Lynch), criação de diferentes elementos no nível
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térreo para facilitar sombreamento e promover usos variados, como arcadas e toldos (o que
lembra os esquemas de Rob Krier), criação de pátios internos, passeios pedestrianizados, dentre
outros que se aproximam da ideia de uma “cidade compacta” e com mobilidade verde (SÃO
PAULO, 2011).
Ao lado da ideia do progresso, sempre haverá o conflito de interesses com classes mais
vulneráveis, especialmente em cidades tão desiguais, como acontece em São Paulo, Rio de
Janeiro e muitas outras da América Latina. A remoção de favelas e ocupações preexistentes
nas áreas de intervenção, por exemplo, se tornou questão indissociável dessas operações, um
processo que se configurou como uma das maiores críticas ao se falar sobre o tema. Devido
ao desalinhamento de interesses entre os múltiplos agentes, diversos autores (dentre eles,
FERREIRA, 2004; NOBRE; BASSANI, 2015; FELDMAN; LEME, 2009) questionam os
benefícios a todos os envolvidos.
Para Silva (2012), o planejamento estratégico no Brasil ocorre “sem plano”; privilegiam-se
áreas já desenvolvidas, em busca de aumentar ainda mais sua influência econômica, importando
modelos de sucesso de outros locais (em geral, de países de Primeiro Mundo), sem haver de fato
um planejamento que anteveja soluções para questões derivadas do contexto local. Silva também
aponta para a denominação corrente deste tipo de planejamento como “empreendedorismo
periférico ou incompleto”, uma vez que as cidades tentam tornar-se protagonistas no cenário
global, porém não passam de coadjuvantes – não conseguem competir em nível de igualdade,
desempenhando funções de uma cidade global ou participando efetivamente da dinâmica
global (SILVA, 2012, p.298). Para entrar na competição, as cidades brasileiras (assim como
seus exemplos estrangeiros) buscam os mesmos elementos: revitalização de centros históricos;
construção de ícones arquitetônicos pelo starsystem, como museus, estádios ou outros
equipamentos culturais; organização de eventos; construção de hotéis e centros de convenção
para sediar eventos, além da atração de determinadas marcas de comércio e serviços.
Nobre (2003) aponta para o fato de sempre haverem vencedores e perdedores no
planejamento estratégico. Del Rio, já no início da década de 1990, reconhecia os riscos e
benefícios desse novo paradigma de desenvolvimento urbano voltado à “revitalização urbana”
e colocava que ainda deveria ser mais bem equacionada a “integração de esforços e objetivos
entre os interesses dos setores público, privado e das comunidades diretamente atingidas,
compartilhando tanto os lucros quanto os sacrifícios” (DEL RIO, 1993, p.61). Ressalta-se,
portanto, a importância de uma cooperação entre os setores público e privado para o sucesso
do planejamento. Entretanto, não se deve importar e repetir modelos indiscriminadamente, sob
o risco de se criar diversos lugares iguais, sem identidade. No Brasil, as pressões dos contextos
socioculturais e econômicos impõem análises atentas dos modelos a serem utilizados como
referência. Apesar de um assunto já discutido há quase quatro décadas, o problema ainda não
foi bem equacionado, sendo o planejamento urbano de áreas centrais e degradadas ainda travado
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por má-definição do nível de colaboração desejado entre os setores envolvidos, críticas sem
proposições e falta de continuidade de planos. Para Del Rio (1993, p.63), “o esforço dentro deste
novo paradigma de desenvolvimento, na busca por uma verdadeira urbanidade em seus modelos
de revitalização das áreas centrais, de processos e políticas criativas de desenvolvimento, deve
mesclar-se com a luta pela própria democracia”.

3.2. OUC Porto Maravilha93
O Rio de Janeiro, no intuito de se tornar “cidade global” e olímpica, conseguiu concretizar
um de seus antigos planos de reestruturação da área portuária, com a revitalização de sua orla
e espaços públicos, inaugurada em 2016 juntamente às Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de
Janeiro. O projeto, que havia sido discutido desde a década de 1980 (DEL RIO, 2001), nunca
havia conseguido o alinhamento necessário entre as esferas governamentais e o impulso para sua
concretização, os quais as Olimpíadas trataram de trazer, devido à sua visibilidade e ao aporte
de investimentos. Assim, a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha (OUCPM) foi
instituída em 23 de novembro de 2009, através da Lei Complementar 101/2009, um mês após o
Rio de Janeiro ser anunciado como sede dos Jogos de 2016, sendo amplamente divulgada como
um dos legados do megaevento. Parte do Plano de Políticas Públicas94, a operação estabelece
uma série de transformações em uma área vulnerável e degradada do centro do Rio, por anos
negligenciada pelo poder público e olhada com desinteresse pelo mercado imobiliário.
A OUCPM abrange uma área de cinco milhões de metros quadrados, que compreende
os bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde e partes de São Cristóvão, Centro e Cidade Nova.
Berço do Rio de Janeiro, passou por forte processo de desindustrialização e degradação,
possuindo no início dos anos 2000 cerca de 22 mil habitantes, segundo dados do Instituto
Pereira Passos (IPP) (RIO DE JANEIRO, 200-?, p.2). A operação visa elevar esse número
para cem mil em 2020, estimulando novos empreendimentos residenciais e de uso misto na
região95. O contrato assinado por uma parceria público privada entre a Concessionária Porto
Novo (OAS, Carioca Engenharia e Odebrecht) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto (CDURP), empresa de economia mista controlada pela Prefeitura, vigorará
até 2026. A CDURP foi criada para coordenar o processo de implantação da operação urbana

93
O texto deste subcapítulo é uma versão adaptada e reduzida do artigo publicado: Latuf de Oliveira
Sanchez, R. (2018). Porto Maravilha: Dinâmicas urbanas do terciário em transformação pós-Rio 2016 (Porto
Maravilha: Urban dynamics of a changing tertiary sector after Rio 2016). Journal of Human Sport and Exercise,
13(1proc), S26-S45. doi:https://doi.org/10.14198/jhse.2018.13.Proc1.04
94
Os Jogos de 2016 possuíam orçamento dividido em três esferas: o Comitê Organizador (custos
operacionais do evento e das competições), a Matriz de Responsabilidades (investimentos estritamente relacionados
à realização dos Jogos, como construção de arenas, etc.) e o Plano de Políticas Públicas (investimentos em obras
não relacionadas aos Jogos, mas aceleradas em virtude dos mesmos, como o caso do Porto Maravilha).
95
A estimativa em 2017 era de 32 mil habitantes na região, baseado em dados revistos em 2010 pelo IPP,
conforme números presentes no artigo de Vilma Homero para a revista FAPERJ (HOMERO, 2017). Na Área de
Planejamento I – Portuária, abrangendo os bairros do Caju, Gamboa, Saúde e Santo Cristo, os números chegavam
a 48664 em 2010, em oposição a 39973 em 2000, segundo dados do IPP (2018).
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Figura 83 - Praça Mauá, em dezembro de 2015, um mês antes da inauguração do Museu do Amanhã, com a
hashtag “Cidade Olímpica”, evidenciando o city marketing do Rio de Janeiro como sede em 2016.

e teve sua sede construída na Rua Sacadura Cabral, próxima à Praça Mauá, corroborando a
estratégia de atrair novas empresas para a região.
As intervenções foram divididas em duas fases. A primeira, financiada por recursos
públicos, corresponde à requalificação da Praça Mauá (finalizada com a abertura do Museu do
Amanhã, de Santiago Calatrava); conclusão de infraestrutura (iluminação, calçadas, drenagem,
etc.) em algumas ruas e avenidas importantes do entorno, como a R. Sacadura Cabral e a Av.
Rodrigues Alves, que margeia os armazéns portuários; demolição do elevado da Perimetral e
implantação da via Binário do Porto. A segunda fase, financiada pelos recursos obtidos com a
venda dos CEPACs, abrange obras de infraestrutura em toda a área (novas redes de esgotamento
sanitário, abastecimento de água, energia elétrica, telefonia, gás encanado, novo mobiliário
urbano), além da conclusão de obras viárias como a via Binário do Porto e o túnel Rio 450.
Os CEPACs, vendidos para a Caixa Econômica Federal em lote único, com recursos do
FGTS (3,5 bilhões), permitem a construção de empreendimentos com índice de aproveitamento
máximo por quadra de 12.00, podendo chegar até 150m ou 50 pavimentos ao longo da Av.
Francisco Bicalho, uma das novas centralidades propostas na região. Na área objeto da Fase 1
da operação, mais próxima à Praça Mauá e ao centro consolidado do Rio, os CEPACs permitem
construções até 90m ou 30 pavimentos em determinadas quadras, o que poderá mudar bastante
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Figura 84 - Praça Mauá, em maio de 2017, com nova escultura, após transferência da hashtag “Cidade Olímpica”
para o Parque Olímpico da Barra da Tijuca em ocasião dos Jogos de 2016. (Foto da autora, 2017)

o cenário da região se a Caixa conseguir vender os títulos a potenciais investidores96. O entorno
de morros e áreas tombadas terá a ambiência e gabarito preservados; na Rua Sacadura Cabral,
permitem-se até dois pavimentos. Além dos gabaritos, a lei altera outros parâmetros urbanísticos
da área, como as vagas de estacionamento. Novos empreendimentos comerciais deverão ter
uma vaga para cada 50m² (antes, uma a cada 30m² em salas comerciais e 1 a cada 25m² para
lojas) e empreendimentos residenciais, uma vaga para cada unidade (Porto Maravilha, [201-?],
96
Mariana Werneck (2017) aponta para uma importante questão envolvendo a propriedade dos títulos: o
uso de dinheiro público para bancar as obras da operação urbana. Conforme ela explica, fez-se uma vinculação
entre a remuneração do Consórcio Porto Novo (contraprestações) e os recursos obtidos com a venda dos CEPACs.
No entanto, uma série de termos aditivos ao contrato acrescentou novas intervenções ao projeto, aumentando
o valor do contrato e as obrigações contraídas pela CDURP. Uma vez que seu orçamento não era suficiente
para honrar a diferença de valores e sendo uma empresa municipal, o poder público é quem tem arcado com a
revitalização portuária. Além disso, Werneck ressalta o problema com os CEPACs adquiridos pelo FGTS. O fundo
adquiriu os certificados por 3,5 bilhões, mas se comprometeu a garantir 8 bilhões para toda a operação urbana; a
Caixa esperava a valorização dos mesmos para arcar com os custos da operação e devolver ao FGTS os recursos
investidos. No entanto, visto o forte desinteresse pelos CEPACs (menos de 10% vendidos), o fundo precisou de
um novo aporte. Através de um aditivo de 2016, a CDURP, para aumentar seu capital social, decidiu readquirir
168 mil CEPACS do FGTS, para as intervenções da operação. Além disso, em caso de atrasos no pagamento de
contraprestações ao consórcio, o mesmo poderá receber em CEPACs – uma vez que a CDURP possui certificados.
Werneck conclui o que ela chama de “empurra-empurra dos papeis” com o fato de que, através do mesmo aditivo,
os CEPACs podem ser repassados pelo consórcio à CDURP como garantia de performance e a autorização para
a CDURP quitar tributos municipais através dos certificados. Ou seja, os CEPACs, a princípio um mecanismo de
obter recursos privados ao poder público, acabou se tornando uma abstração para dinheiro público, em diferentes
instâncias – tanto na municipalidade, quanto no fundo estatal.
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p.254).
As obras de infraestrutura e os novos parâmetros urbanísticos afetam diretamente
na realização de novos empreendimentos imobiliários e na dinâmica urbana existente e
futura da região. O alargamento de calçadas, por exemplo, ao mesmo tempo que melhora a
caminhabilidade na região, retira vagas de estacionamento na frente de comércios, interferindo
na logística com consumidores. A transposição de linhas de ônibus para outras vias, ou mesmo
sua extinção, também impacta nos fluxos que uma determinada rua passa ou deixa de receber.
Novos empreendimentos de torres empresariais, se desejam que seus trabalhadores incorporem
o transporte público e as ciclovias como meio principal de acesso (uma vez que terão menos
vagas de estacionamentos), deverão prever espaços adequados de vestiários e estacionamentos
de bicicletas, por exemplo. A requalificação da Praça Mauá e sua destinação como polo turístico
e símbolo da regeneração da área afeta diretamente em seu entorno, funcionando como a grande
“âncora” da OUC, ainda que a passos lentos no momento de recessão econômica brasileiro.
A seguir, analisam-se sob a ótica do desenho urbano duas áreas principais da primeira
fase de intervenção da OUCPM, a saber: a Rua Sacadura Cabral, entre o trecho da Praça
Mauá e Avenida Barão de Tefé; e o Boulevard Olímpico, na Avenida Rodrigues Alves, desde
a Praça XV até o novo Aquário Municipal. Consideram-se, para tanto: o discurso da formação
de nova centralidade de negócios, destacando as ações para atingir esse propósito e a teoria
contemporânea de desenho urbano como gerador de ambiências e vitalidade urbana (GEHL,
2011, 1996, 2013; KRIER, 1979; dentre outros amplamente discutidos ao longo do capítulo
anterior), promovendo a variedade de usos e usuários, em alinhamento também à sustentabilidade
urbana (conforme conceito discutido no capítulo 2). Que características definem esse (novo)
lugar? Quais parâmetros legais vigentes contribuem para uma definição do local como polo
de negócios ou nova centralidade? Como o tecido e dinâmica urbanos existentes ajudam ou
limitam esse objetivo (em termos de variedade de atividades, tipologias, nível social, etc.)?
Para tanto, além dos conceitos teóricos, utilizam-se registros de observação durante
pesquisa de campo realizada em maio de 2017, que são confrontados em determinados
momentos com outras duas visitas realizadas à cidade em 2016, em agosto e outubro, durante
e após o megaevento. Métodos empíricos de observação de espaços públicos como contagem,
mapeamento, elaboração de diário e fotografias sugeridos por Jan Gehl em sua obra “How to
Study Public Life” (2013) proporcionaram dados valiosos sobre usos nessas áreas renovadas
da cidade, em termos das relações entre pessoas e espaço físico, usuário e cidade. Além disso,
mapas de uso do solo elaborados durante visita de maio de 2017, juntamente a uma pesquisa
qualitativa com alguns comerciantes da região revelaram características do local não visíveis
“a olho nu” ou ao mero turista. O conjunto de dados coletados associado aos desenhos ajuda a
começar a avaliar processos de transformação das áreas selecionadas em termos físicos, sociais
e econômicos, como a “gentrificação”.
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Tendo em mente que toda intervenção acarreta transformações a curto, médio e longo
prazo, não cabe a essa análise realizar afirmações definitivas sobre o “legado” desses espaços
pela OUC Porto Maravilha (ou mesmo pelas Olimpíadas, uma vez que foram catalisador para
a operação e não motivo primário), mas sim avaliar o que até o momento é exposto e usufruído
e como essas áreas têm se integrado à cidade consolidada até o momento – o que serve como
comparativo importante para o legado das áreas urbanas na Barra da Tijuca, a ser discutido na
segunda parte da tese.
3.2.1. Localização e lugarização: o terciário na criação de lugares vibrantes e sustentáveis.
Alguns aspectos da área urbana compreendida pelo projeto Porto Maravilha tornam
o local singular e especial. Em primeiro lugar, aproveitando-se a linha conceitual exposta
por Villaça (2001), a área apresenta uma localização extremamente favorável à consolidação
de um bairro turístico e atraente ao mercado imobiliário – está próxima ao centro da cidade,
dispõe de infraestrutura (pré-existente e construída pela OUC), além de contar com vistas para
as belezas naturais do Rio de Janeiro, privilégio da região, situada às margens da Baía de
Guanabara. Além disso, fica evidente também o potencial para lugarização (VARGAS, 2014),
no sentido de que as obras empreendidas pelo projeto evidenciam aspectos arraigados à região
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2) Praça Candelária
3) Praça Mauá
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4) Largo São Francisco da Prainha
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5) Praça do Aquário
A) Boulevard Olímpico (trecho analisado)
B) Rua Sacadura Cabral
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C) Rua da Assembleia
D) Rua do Mercado

Figura 85 - Mapa das áreas estudadas, com a marcação de algumas das principais praças que fazem parte do
percurso. (Mapa da autora, 2017) ESCALA: 1:15.000
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em termos históricos e culturais, elevando o significado dos espaços urbanos e incorporando-o
nas novas propostas e reformas. Assim, aumentam-se as expectativas com a operação urbana, ao
possibilitar “reabilitar” uma localização estratégica, adensando-a com novos postos de trabalho,
moradia, lazer, comércio e serviços, porém, ao mesmo tempo, incorporando seu caráter singular
e histórico na criação de uma nova centralidade. Manifestações culturais populares como o
samba, o angu e o carnaval tiveram ali suas origens e fazem parte da “formação” do caráter
do local, transformando-o em “lugar”, aspecto a ser exaltado nos projetos arquitetônicos e
urbanísticos. Deste modo, ao se discutir o caso do planejamento estratégico no Rio de Janeiro e
a ideia de se promover a imagem de uma “cidade global”, há que se lembrar das particularidades
envolvidas no processo de transformações urbanas.
A regeneração de áreas degradadas e a consequente atração de capital para o local
acarretará sempre em uma valorização, tendo em vista a própria ideia de “regenerar”, o que,
inevitavelmente, produzirá especulação imobiliária - ainda que a área não apresente as mesmas
características que outras plenamente consolidadas, aumenta-se seu valor pela perspectiva do
que pode ser criado através das obras. Tal especulação, entretanto, não decorre simplesmente
de uma abstração futura sobre o potencial da área, mas também da aplicação de capital
pela OUCPM. A transformação da orla, denominada Boulevard Olímpico ou Orla Conde –
proporcionada pela substituição do elevado da Perimetral por um túnel -, criou uma ambiência
urbana muito mais agradável a diferentes grupos de usuários e atraente a novos investimentos
pelo poder privado do que antes, possibilitando dinamizar a região, através da diversificação
de usos comerciais e de serviços. As transformações urbanas empreendidas consolidam uma
nova função urbana, decorrente de sua nova forma – e aqui cabe lembrar as relações entre
forma urbana e função discutidas por Lefebvre e Castells97 -, compatível tanto com a visão de
tornar o Rio de Janeiro uma cidade global e competitiva, quanto com a necessidade de recuperar
áreas centrais degradadas, devolver o patrimônio histórico à sociedade (também pelo turismo)
e promover urbanidades mais interessantes, uma tendência contemporânea mundial.
Neste processo, não se pode negligenciar a importância do comércio e serviços, uma vez
que sua implantação implicará não apenas no lote em que se insere, mas em todo seu entorno
e contexto, valorizando determinados pontos do território até então subestimados. A atração de
públicos diferentes para a área impõe desafios ao comércio existente e futuro, que deverá se
adaptar a uma crescente variedade de gostos, estilos de vida e poder aquisitivo. A convivência do
antigo com o novo, apesar de um desafio, é benéfica ao dinamismo e sustentabilidade da região,
na medida em que permite a coexistência de diferentes grupos sociais, atividades e usos.98 A
97
Lefebvre (1970, p.23) aponta para a nova arquitetura e forma urbana assumidas pela cidade europeia
ocidental no séc. XIV ao adquirir a função da “troca comercial”; Manuel Castells define e relaciona posteriormente
“função urbana” e “forma urbana”, essa última sendo a “expressão simbólica do significado de urbano e da
superposição histórica de significados urbanos (e suas formas), sempre determinados por um processo conflituoso
entre atores históricos” (CASTELLS, 1983, p.25, tradução nossa).
98
Tal constatação também é parte das conclusões do estudo realizado pelo National Trust for Historic
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preservação de algumas tradições, junto à modernização de algumas estruturas, contribui para
a manutenção do “lugar” e para reforçar a “localização”.
Em termos da sustentabilidade urbana e resiliência do lugar, destaca-se novamente a
importância do desenho e planejamento urbanos, que deverão permitir alterações nos usos e
atividades ao longo do tempo, sem que o lugar perca sua identidade. Em consonância à visão
do desenho urbano como um projeto aberto a mudanças, como discutido anteriormente na
introdução desta tese ao citar Kenneth Greenberg (2009), deve-se privilegiar planos flexíveis,
tendo em vista que a sociedade e suas dinâmicas urbanas estão em constante mudança; do
contrário, o resultado pode ser contra produtivo e prejudicial para a criação de urbanidade,
gerando um artefato (MONTGOMERY, 1998), mas não uma cidade. Acredita-se nesta tese
que o bom desenho urbano é aquele que abranja todas as parcelas da sociedade, atendendo
tanto às necessidades das classes mais vulneráveis, quanto às de alta renda. De maneira geral,
as teorias de desenho urbano descritas e discutidas até o momento, especialmente no segundo
capítulo, enfatizam a necessidade de “cidades para pessoas”, independentemente de sua renda
ou classe social. Buscam, a priori, atender questões básicas do ser humano, como a necessidade
de convívio, de movimento, saúde, espaços verdes e de lazer, além de outras estéticas, como
atratividade do ambiente construído, áreas públicas convidativas, arquitetura com fachadas
interessantes (em contraponto às cegas) e percursos sensoriais, por exemplo. Utilizando-se
a classificação de Gehl (2011) para as atividades urbanas entre “necessárias” (independem
da qualidade dos espaços urbanos, como ir ao trabalho, escola, fazer compras), “opcionais”
(relacionadas a espaços aprazíveis, de recreação e lazer, como sentar ao sol, em cafés, caminhar
a esmo) ou “sociais” (resultantes das últimas duas categorias, dependem do desenho urbano
e das relações que serão estabelecidas pelo encontro de pessoas), ressalta-se a influência do
consumo sobre o espaço urbano e seu projeto arquitetônico e de desenho urbano, algo que
já é revelado nos novos estabelecimentos abertos após as obras da OUCPM, voltados a um
público diferente daquele anteriormente atendido na região, tanto na época das Olimpíadas
quanto posteriormente.
A transformação da área portuária carioca em polo de lazer e cultura alinha-se às
expectativas de gerar consumo no local e diversificar as atividades comerciais da região, uma
das condições para que a área se mantenha dinâmica (ver, por exemplo, MONTGOMERY, 1998,
que citando Jane Jacobs, relaciona a vitalidade urbana também à diversidade das atividades
econômicas de um local). Durante as Olimpíadas de 2016, conseguiu-se atrair um grande
fluxo de turistas à recém-renovada área portuária, impossível sob outras circunstâncias, o que
inclusive ajudou na divulgação das intervenções da OUC, como nas redes sociais repletas de
selfies dos visitantes. Estar presente na cidade durante os Jogos e desfrutar de todas as atividades
Preservation (NTHP, 2016), “The Atlas of Reurbanism”, em novembro de 2016, que analisou o impacto do tecido
urbano antigo na qualidade e vitalidade urbana em edifícios e bairros de cinquenta cidades americanas, exaltando,
por exemplo, os benefícios dos pequenos comércios para a economia local.
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temporárias oferecidas (além das competições esportivas) configurava uma experiência urbana
intimamente ligada ao turismo, lazer e também ao consumo; entretanto, a experiência urbana
olímpica difere muito, no entanto, daquela cotidiana. Sendo assim, a longo prazo, não se pode
subestimar o papel do desenho urbano e da geração de fluxos por novos usos mistos para
garantir espaços dinâmicos e diversificados.
3.2.2. Nova urbanidade no Porto Maravilha
Boulevard Olímpico: Eixo Cultural
A abertura do Boulevard trouxe a oportunidade de visualizar novamente locais
importantes da história do Rio de Janeiro situados na região central, outrora escondidos pelo
viaduto da Perimetral, como a Igreja da Candelária e o Mosteiro de São Bento, na Praça Mauá.
Ao reintegrar orla e cidade, o novo percurso reconectou o tecido urbano consolidado com um
dos maiores ativos da cidade: as belezas “naturais” da baía. Durante os Jogos Olímpicos, a área
recebeu milhares de turistas e funcionou como ponto de encontro para assistir às competições
através dos “live sites”. Funcionou ainda uma série de atividades temporárias ao longo do
Boulevard patrocinadas por grandes empresas, como o Balão da Skol que proporcionava vistas
espetaculares do centro do Rio e da Baía de Guanabara e o Bungee Jump da Nissan, vinculado
ao lançamento de um dos automóveis da marca, bem como nos armazéns portuários, como a
Casa da NBA, da Coca Cola, a Casa Brasil e um extenso percurso de arte de rua99, que ajudaram
a construir uma nova identidade ao local, ainda que de forma temporária. Uma vez findados
os Jogos, a área ficou praticamente vazia, a não ser pelo fluxo esporádico de turistas e dos
trabalhadores da região. A área da Praça Mauá é, sem dúvida, o trecho mais movimentado e
tornou-se o grande símbolo da OUC, devido aos dois museus recém instalados na área, um deles
com apelos de “starchitecture” e ambiência cenográfica, além do famoso Mural das Etnias,
próximo ao terminal portuário de passageiros.
Em outubro de 2016 (dois meses após os Jogos Olímpicos) e maio de 2017 já se
observava certo grau especulativo nas vendas e alugueis de imóveis da região, especialmente no
trecho entre a Praça Mauá e o Aquário, onde viam-se diversas placas de “aluga-se” ou “vendese”, especialmente para eventos.
Especialmente em maio de 2017, uma outra identidade e dinâmica começavam a se
tornar mais evidentes no local, uma vez que os usos temporários – e boa parte das imagens
– característicos do período do megaevento se foram. No trecho da Avenida Rodrigues Alves
entre a Praça Mauá e o Aquário, praticamente inexistia o conceito de fachadas ativas, havendo
apenas um único casarão reformado ocupado por duas lojas. Duas torres empresariais estavam
99
Destacam-se o roteiro #InstawalkRio, comissionado pelo Instagram com seis trabalhos criados pelos
artistas ACME, Luiz Zerbini, Raul Mourão, Rita Wainer e Vik Muniz, que encorajava visitantes a postarem suas
fotos nas redes sociais usando a hashtag e o Mural das Etnias, do artista Kobra, na época o mais extenso e um dos
mais fotografados do mundo.
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em construção - o edifício “Vista Guanabara” e a nova sede da L’Oréal -, prometendo, assim
como observado em recém-inaugurados empreendimentos no Parque Olímpico de Londres,
como o International Quarter, consolidar novos fluxos e mercados na região. Tais edifícios
adicionam novas camadas ao entorno, que conta com estruturas pré-existentes de diferentes
épocas, como o grande armazém de 1871 conhecido como “Docas do Imperador” atualmente
ocupado pela ONG “Ação da Cidadania” que o transformou em centro cultural, e a praça onde
foi descoberto durante as escavações para as obras da OUCPM o sítio arqueológico do “Cais do
Valongo”, local do comércio e desembarque de milhares de escravos no Brasil colonial.
Ainda que um projeto paisagístico tenha remodelado a região do Boulevard, favorecendo
o caminhar e aumentando a sensação de segurança em geral, a ausência de magnets comerciais
ou de usos permanentes nos armazéns e outros casarios do percurso torna o ambiente bastante
deserto e pouco atraente. São poucas as pessoas que andam da Praça Mauá até o Aquário;
ao contrário, preferem pegar o VLT e chegar diretamente ao destino. Os murais de grafitti
e as reminiscências das intervenções artísticas em alguns dos casarões ainda faziam sucesso
entre os turistas, que continuavam os selfies na frente dos murais. Uma vez que os edifícios
empresariais passarem a ter ocupação convidativa ao surgimento de novos comércios e serviços
na região, não é difícil imaginar a abertura de uma grande marca gastronômica em parte de um

Figura 86 - Boulevard Olímpico durante os Jogos, em agosto de 2016, repleto de visitantes e atividades temporárias
nos armazéns e espaços públicos. (Fotos da autora, agosto de 2016)
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Figura 87 - Praça Mauá, novo ponto de encontro no centro do Rio de Janeiro. (Fotos da autora, maio de 2017)

dos armazéns ou casarões, ou uma rede de lojas varejistas conhecidas, por exemplo. Apesar
da região manter-se animada durante o verão e a temporada de cruzeiros, com altos fluxos de
passageiros, turistas e usuários em geral circulando pelos espaços públicos e nos armazéns
transformados em shopping centers e feiras gastronômicas, tão logo os navios desatracam e as
pessoas se vão, o comércio se fecha e restam poucos atrativos para estimular a permanência e
interação de usuários ao longo do percurso.
A questão da segurança também emperra em outros aspectos que não somente o bom
desenho urbano. Fica claro que, apesar de, por um lado, a sensação de segurança ter aumentado
pelo local renovado, melhor iluminação e o início da diversificação de usuários, por outro,
os “olhos da rua” não se fazem ainda presentes na região do Boulevard, a não ser por alguns
policiais militares e agentes civis da operação “Centro Presente”. O desenho urbano da região,
formado por ocupação perimetral, edifícios históricos, mescla de equipamentos culturais e
espaços públicos renovados, instituições públicas e empresas privadas, ainda não é suficiente
para promover a “segurança” em sua plenitude. Esbarrando em problemas de ordem social, como
a alta desigualdade entre moradores de morros da região e funcionários dos órgãos públicos
e corporações ou turistas, observa-se que há outras questões a serem discutidas em relação
à segurança além do desenho urbano e do uso misto. Uma vez que o Boulevard consolide
seus usos comerciais em edifícios até então desocupados e tenha novos empreendimentos
residenciais de médio-alto padrão, a região adquirirá dinamismo maior e a ideia de “olhos na
rua” talvez passe a funcionar de maneira mais eficiente do que agora.
Por enquanto, a “sustentabilidade urbana” do Boulevard (econômica, social e ambiental)
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Figura 88 - A ausência de atrativos em determinados trechos do Boulevard e da Rua Sacadura Cabral no período
da noite aumenta a sensação de insegurança ao passante. Na imagem à direita, uma das perpendiculares entre o
Boulevard e a R. Sacadura Cabral, onde há apenas fachadas cegas dos edifícios. (Fotos da autora, maio de 2017)

ainda está comprometida, sendo observada com maior grau em áreas próximas ao centro
consolidado (trecho mais próximo da Praça XV, por exemplo) e em seus pontos nodais, como
na Praça Mauá, onde se tem maior variedade de atividades econômicas (inclusive pequenos
comércios e serviços) e uma grande reunião de pessoas de diferentes grupos sociais em diferentes
atividades esporádicas e rotineiras. Entretanto, há ainda enorme potencial a ser explorado para
além do caráter de lazer e turismo contemplativo nessa grande promenade pela orla e centro
histórico – diferente do encontrado em outras áreas do centro consolidado.
Rua Sacadura Cabral: espaços tradicionais em transformação
A Rua Sacadura Cabral, antes uma das frentes do Rio de Janeiro para o mar100, passou
por transformações físicas, sociais e econômicas ao longo dos anos até as recentes intervenções
da OUC Porto Maravilha. Com aproximadamente 1300m de extensão, conecta a Praça Mauá
até o entroncamento das ruas Silvino Montenegro e Conselheiro Zacarias , onde se situa o
5º Batalhão da Polícia Militar, na Praça da Harmonia, passando por importantes edificações
históricas e instituições, como o Hospital dos Servidores do Estado, o próprio edifício do
batalhão, algumas partes do complexo do Moinho Fluminense, tombado pelo município, dentre
uma série de casarões históricos, contabilizando juntamente ao entorno próximo dentro do
Setor A da OUC 21 imóveis tombados e 27 imóveis preservados de acordo com o decreto que
estabelece a APAC SAGAS (PORTO MARAVILHA, 201-?, p.226). Nesta análise, restringe-se
100
É por este motivo que existiam na rua diversos trapiches e algumas docas, como a já mencionada “Docas
do Imperador”, edifício imponente na Avenida Barão de Tefé. Um desses trapiches foi transformado em bar/boate,
o chamado “Trapiche da Gamboa”, próximo ao Cais do Valongo, muito frequentado por suas noites de samba.
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a extensão ao trecho entre a Praça Mauá e a Av. Barão de Tefé, parte da primeira fase da OUC.
A transformação da rua no “Distrito Criativo” do porto pauta-se na atração de empresas de
Tecnologia da Informação e da indústria criativa (arte, arquitetura, design, moda e comunicação)
para a área, inclusive através de incentivos fiscais. A iniciativa surgiu por empresas da região
apoiadas pela CDURP e possuía em 2015 mais de 300 profissionais cadastrados (CRIATIVOS
..., 2015). As empresas ocupam diversos casarões reformados, a exemplo da “B2W” (ver
n.77 na Figura 99), que presta serviços de TI para a grande Lojas Americanas, ocupando três
números ao lado de uma unidade da loja, e a “Casa Porto” (ver n.37 na Figura 99), centro
cultural e incubadora de negócios para a região portuária, localizada num sobrado na esquina
do Largo São Francisco da Prainha, oferecendo também espaços de co-working para empresas
da indústria criativa (“MAIS..., 2015”).
Contando com duas grandes torres comerciais antigas e outros edifícios menores
repletos de escritórios dos mais diferentes setores, uma grande escola municipal e diversos
restaurantes101, bares e casas noturnas próximos a conhecidos pontos culturais e turísticos da
região como a Pedra do Sal, a R. Sacadura Cabral possui fluxos intensos – e distintos - durante o
dia (trabalho/estudos) e, em determinados dias da semana, também à noite (lazer). A atração de
novas empresas à área poderá diversificar o perfil de ocupação e usuários, mesclando segmentos
e perfil dos trabalhadores. Assim, a transformação do local em “distrito criativo” proporcionará
uma nova identidade em termos de usos, produtos ofertados e tipologias de comércio e serviços
(à nova função correspondem novas formas). Isso fica evidente quando se observa, por
exemplo, alguns estabelecimentos recentes da rua, como a cafeteria “ASA (Ação Sustentável
da Amazônia) Açaí” (inaugurada antes dos Jogos em um casarão antigo, com proposta voltada
a público de nível médio-alto refletida em seu design de interiores e receitas orgânicas) e a
unidade reformada do tradicional “Angu do Gomes”, na esquina do Largo da Prainha (seu
segundo estabelecimento na praça, reaberto em 2013 em um grande casarão histórico), que
atraem trabalhadores dos escritórios e empresas da região para almoço e happy hour durante
a semana e alguns turistas aos sábados. Graças às reformas da OUC no Largo, fechou-se a
rua estreita que dividia a pequena praça das edificações beirando a calçada; assim, a esquina
privilegiada do Angu do Gomes agora permite ainda que mesas e cadeiras sejam postas no lado
de fora, sem perturbar os fluxos de pedestres. No entanto, como observado pessoalmente, o
restante da praça permanecia pouco utilizado, faltando mobiliário urbano que convidasse outros
usos ao espaço, além das fachadas cegas dos outros casarões fechados.
Apesar de próximos ao polo cultural formado pelos museus na Praça Mauá, o entorno
dos restaurantes permanece bastante vazio aos finais de semana, com vários estabelecimentos
fechados (o público-alvo não está ali) e fluxo bem menor de pessoas na Rua Sacadura Cabral,
101
Representam, com bares e lanchonetes, mais de 21% dos estabelecimentos desse trecho da rua (dados
baseados em contagem feita no local pela autora em maio de 2017).
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algo que provavelmente explica os horários reduzidos de funcionamento dos mesmos, mas
também impacta na formação de ambientes mais vivos em outros períodos e dias da semana.
3.2.3. Dinâmica Urbana do Centro – Por mais Usos Mistos
Tendo sido discutidos alguns dos pontos relacionados ao desenho urbano que configuram
os espaços e ambiências das localidades escolhidas, cabe, primeiramente, ressaltar convergências
e divergências com outras áreas consolidadas do centro da cidade. Em termos de desenho
urbano, praticamente toda a área central é provida da mesma malha viária e tipologias, isto é,
ruas predominantemente estreitas do período colonial com casarões antigos dos séculos XIX e
início do século XX, cortadas por algumas avenidas mais proeminentes criadas pelas reformas
higienistas do início do século XX, como a Avenida Rio Branco, onde se situam edifícios mais
altos de estilo eclético e torres modernistas. Uma “espécie de espaço fragmentário remanescente
da história da cidade”, segundo Denise de Alcantara (2016), a área central histórica do Rio é
marcada por tal mistura de estilos, uma ocupação com poucos recuos frontais e laterais e a
consolidada rede de transporte público já integrada ao tecido da região - metrô, trem, ônibus -,
que lhe conferem uma característica bastante interessante em termos de configuração urbana,
contribuindo para a formação de uma localidade vibrante e dinâmica, apesar dos usos menos
nobres, pouco ou nenhum uso residencial em determinadas regiões e vários estabelecimentos
fechados aos finais de semana (especialmente aos domingos). A questão passa a ser, então, a
diferenciação de usos e atividades que ocorrem em certas ruas ou entornos.
A R. da Assembleia, por exemplo, é um importante eixo do centro de negócios, ligando
o Largo da Carioca (ponto nodal e estação de metrô) à Praça XV, agora na orla renovada.
Cruzada pela Avenida Rio Branco, possui localização privilegiada em termos de suas conexões,
acessibilidade e carga histórica. Com dezenas de edifícios empresariais com térreos comerciais
com agências bancárias, lojas, restaurantes e cafés - incluindo redes como a carioca “Delírio
Tropical” e a internacional “Starbucks” -, a rua apresenta fluxos constantes, principalmente de
pedestres – trabalhadores da área e ambulantes, em sua maioria. Além disso, pontos de ônibus
executivos (“frescões”) geram fluxos também para o entorno próximo. Coexistem, também,
unidades de comércio formais e informais, a exemplo dos vários corredores de camelôs que se
formam em determinados cruzamentos, atraindo passantes de todos os níveis econômicos.
Entretanto, toda dinâmica encontrada durante a semana nos horários comerciais acaba
a partir das dezenove horas, quando lojas e escritórios começam a fechar. Em termos de
sustentabilidade urbana, ruas como a R. da Assembleia parecem preencher melhor os requisitos,
especialmente em termos da variedade de atividades comerciais e grupos sociais ali presentes
(ainda que separados entre vendedores e consumidores). No entanto, fica claro que a região
como um todo se beneficiaria se residências de médio-alto padrão se somassem às existentes na
área, impactando na ocorrência de fluxos variados em mais horários e dias da semana.
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Figura 89 - Casarão comercial no Boulevard Olímpico, em que uma loja de roupas foi aberta no térreo em agosto
de 2016. Atrás, o novo edifício da L’Oréal, próximo a uma pequena praça entre o edifício de esquina, com uma
agência bancária no térreo, e o galpão que recebeu o mural do artista Kobra. (Fotos da autora, maio de 2017)

Figura 90 - Largo São Francisco da Prainha, com casarões antigos em mau estado de conservação e térreo
desativado (alguns, porém, pareciam residências nos andares superiores). O Angu do Gomes, famoso restaurante
na região, mudou-se de um dos casarões menores ao centro da praça para a esquina, mais visível e espaçosa, onde
é possível colocar mesas ao ar livre sem interromper fluxos de passagem. Fotos da autora, maio de 2017.
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Figura 91 - Praça da Candelária, após a retirada do elevado da perimetral pela OUCPM. O novo desenho urbano do
espaço público encoraja a permanência de diferentes pessoas, assim como o acesso ao Boulevard neste trecho. Ali
também estão importantes instituições culturais do Rio, como o CCBB e a Casa França Brasil. (Fotos da autora,
maio de 2017)

Figura 92 - ASA Açaí, no térreo de um dos casarões históricos da rua, com interior “moderninho”. Calçadas
alargadas pela OUCPM em conjunto a marquises e fachadas ativas pré-existentes criam espaços de permanência
associados ao de circulação. (Fotos da autora, maio de 2017)
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Essa crítica, que vale para grande parte da região central, pode ser observada também na
Rua do Mercado, outra localidade analisada como comparação. Caracterizada por casarões do
final do século XIX e início do século XX, atualmente ocupados por restaurantes de médio-alto
padrão, possui riqueza de detalhes em suas fachadas e convida pedestres a percursos sensoriais
pela paisagem urbana, em virtude de suas ruas e vielas estreitas, ladeadas por edifícios históricos
de escala humana e construções marcantes. Além disso, onde havia o antigo mercado de peixes,
construído em 1842 pelo arquiteto Grandjean de Montigny, existe hoje, após o incêndio em
1911 que levou à sua demolição, o edifício da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, construído
em 1934 (LUCENA, 2016), que funciona como grande gerador de fluxos da área. A ambiência
promovida pela ausência de recuos, com fachadas ativas (dependendo do horário, entretanto)
e uma rua praticamente para pedestres, favorece a permanência, criando um contraponto
ao movimento frenético do centro. Beneficiada pela posição próxima à orla renovada e seu
boulevard caminhável, foi possível encontrar nessa rua, em visita de maio de 2017, estudantes
de arquitetura sentados nas muretas de canteiros de uma pequena praça formada pelas diferenças

Figura 93 - Rua da Assembleia com Rua da Quitanda. Misto de comércio de grifes, camelôs, edifícios empresariais,
restaurantes e barracas de rua. Aqui a sustentabilidade urbana em sua dimensão econômica é evidente; no entanto,
os horários ativos se limitam aos horários comerciais. (Foto da autora, maio de 2017)
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Figura 94 - Rua do Mercado e entorno, com seus casarões históricos e morfologia do período imperial carioca.
Atributos exaltados por teóricos de desenho urbano como escala humana, espaços para pedestres, fachadas ativas
(detalhes e comércio) são presentes em várias partes do centro. (Fotos da autora, maio 2017)

de recuos entre edifícios históricos e modernos, desenhando o patrimônio arquitetônico carioca.
Próximo dali, encontram-se ainda pequenas praças formadas por igrejas históricas,
galerias de arte, bem como dois importantes centros culturais da cidade: o Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB) e o Centro Cultural dos Correios, espaços de contemplação e lazer que
ajudam a região a atrair diferentes usuários em horários e dias distintos da semana.
A partir das análises conduzidas, concluem-se alguns pontos sobre a relação entre o
desenho urbano e sustentabilidade urbana (em suas três dimensões) dos locais estudados na
OUCPM, que ajudarão a tecer futuras discussões a respeito do legado urbano (em termos da vida
urbana que proporcionam) nas duas áreas olímpicas na Barra da Tijuca discutidas nos próximos
capítulos: o Parque Olímpico e Vila dos Atletas. Primeiramente, reitera-se a necessidade de
polos geradores de fluxos para a sustentabilidade econômica, principalmente através de
residências, grandes empresas, órgãos públicos e instituições, que proporcionam públicos
diferentes para variadas atividades terciárias, que animam os espaços urbanos. A existência
desses polos foi observada em todos os locais estudados, faltando, no entanto, usos residenciais
na região central analisada, bem como uma maior variedade dos mesmos na Rua Sacadura
Cabral (atualmente predominante nos morros da região). Consequentemente, uma vez dadas as
condições para o espaço terciário surgir, pode-se afirmar que este se “retroalimentará”. Além
disso, tecidos urbanos com quadras e lotes menores, que misturam edifícios antigos a novos
- duas das condições para gerar diversidade em ruas e bairros de cidades, como preconizava
Jacobs (1961, p.150) -, viabilizam a criação de pequenos negócios locais (que poderão crescer
futuramente) e novos formatos, como o mencionado Delírio Tropical na década de 1980, no
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centro do Rio. Tal movimento começa a se desenrolar na Rua Sacadura Cabral ainda com pouca
expressividade, mas será impulsionado com maior dinamização do local (maior diversidade de
público, usos e atividades), assim como no Boulevard.
Segundo, quanto à valorização imobiliária e consequentes processos excludentes sócioterrtoriais na OUCPM (BROUDEHOUX; MONTEIRO, 2017), observou-se em 2017, quando
de visita in loco, que esta ainda estava em gestação nas áreas estudadas: predominavam ainda
diversos estabelecimentos tradicionais da área e negócios locais, mesmo com o aumento dos
valores de imóveis. Um artigo mais recente de pesquisadores do IPPUR/UFRJ aponta conclusão
similar:
Nessa espacialidade, se observamos a expulsão de uma parcela dos antigos moradores
– talvez mais diretamente pelas remoções e menos via preços – ainda não parece haver
a chega (sic) de uma de nova classe social de maior poder aquisitivo. Essa dinâmica
parece estar mais ligada à população usuária desse espaço e aos eventos culturais ali
realizados. (PINHO; MOREIRA, 2019, p.25)

Terceiro, em relação à sustentabilidade ambiental, que no caso do Porto Maravilha pode
ser atrelada às obras de mobilidade, com a demolição do elevado e a implantação do VLT, por
exemplo, há discordâncias em termos do impacto positivo deste meio de transporte em relação
à diminuição do tráfego, desde as disrupções nos bairros durante as obras (ZIMBALIST, 2017),
até sua real eficiência à população local quando entregue - e não somente aos turistas e novas
empresas (BROUDEOUX; MONTEIRO, 2017, p.503) -, apesar dos benefícios da liberação da
orla dos carros para a qualidade da paisagem urbana (FRANCISCO, 2016, p.125).
Se, por um lado, ruas como a Rua da Assembleia parecem apresentar maior
sustentabilidade urbana pelo variado perfil de usuários, a longo prazo, a região da Rua Sacadura
Cabral demonstra maior potencial para tal, especialmente por abranger usos residenciais, além
dos comerciais. Com a futura construção de edifícios residenciais no entorno, de padrão mais
alto, a área terá fluxos mais contínuos, além de impulsionar novas e diversificadas atividades.
Outra conclusão importante refere-se à principal razão para a ausência de dinamismo
no Boulevard: faltam usos permanentes ao longo do percurso. Os armazéns são utilizados, por
enquanto, predominantemente para eventos temporários (alugados pela empresa “Píer Mauá”,
que administra o Terminal Internacional de Cruzeiros do Rio), o que não contribui para ancorar
atividades naquele local, à exceção do Armazém da Utopia, no Armazém 6, espaço gerido pelo
Instituto Ensaio Aberto desde 2010 que contempla diversos eventos culturais, e de parte do
Armazém 1, ocupado desde agosto de 2017 pela Google através do YouTube Space, espaço
criativo multiuso da empresa existente em várias cidades mundiais voltado ao treinamento e
produção de conteúdo de youtubers. A presença de grafites e murais por si só não atrai público
e fluxos suficientes para a criação de lugares mais vibrantes e sustentáveis. Com a abertura e
funcionamento dos novos edifícios comerciais projetados na área, acarretando em um aumento
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Figura 95 - Praça Mauá vista do terraço do Museu de Arte do Rio (MAR) (Foto da autora, maio de 2017).

previsto de cerca de 4 mil trabalhadores na região até 2019, novos negócios poderão ser
demandados e atraídos na área (BARTHOLINI, 2018), uma tendência descrita por Jane Jacobs
(1961, p.162) ao discutir a atração de “diversidade secundária” pelos usos primários. Ou seja,
o aumento do interesse imobiliário depende do desenho urbano, do tempo, e da melhora da
situação econômica para investidores - ainda incerta. A despeito das âncoras culturais (o MAR,
o Museu do Amanhã e o Aquário) e dos polos geradores de fluxos já existentes (as instituições
governamentais ali presentes, por exemplo), o Boulevard permanece vazio e monótono, apesar
de seu potencial como centralidade e urbanidade, a exemplo das cidades que renovaram suas
áreas portuárias já mencionadas anteriormente. Motivos para tanto talvez sejam a regularidade
nos horários em que os principais usuários frequentam a área (trabalhadores dessas instituições
entram e saem no mesmo horário, fora do qual o local permanece vazio), a uniformidade de usos
(empresariais/corporativos, faltando residências ou escolas de ensino superior que geralmente
atraem fluxos em diferentes horários - como fez, por exemplo, o Parque Olímpico de Londres
ao levar a UCL e a Loughbourough University a ocupar o IBC no modo legado) e a falta de
atrações ao longo do trajeto, estando confinadas aos dois extremos do Boulevard.
Fica clara a enorme importância do desenho urbano no desenvolvimento da área; no
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entanto, evidencia-se também pela experiência nos locais estudados que o desenho urbano
sozinho não é capaz de mudar o caráter de um lugar. Sua relação direta com a segurança, seja
pela nova iluminação da área, parte do mobiliário urbano, ou pela vigilância natural alcançada
por maior número de pessoas frequentando a área - relembrando os “olhos da rua” exaltados por
Jane Jacobs -, encontra o entrave da gritante desigualdade social do Rio de Janeiro, o que faz com
que lugares de bom desenho urbano encontrados na região central ainda apresentem sensação de
insegurança por motivos outros que fogem à alçada da arquitetura e do urbanismo puramente. O
desenho urbano pode, entretanto, amenizar anúncios de segregação e exclusão, frequentemente
associados às regenerações urbanas. Novos arranha-céus e ícones arquitetônicos surgidos pela
alteração de gabaritos instituída pela OUC podem ser integrados ao tecido existente por um bom
projeto envolvendo suas calçadas, fachadas e aberturas. A existência de edifícios históricos e
espaços de tradição no imaginário cultural da cidade é benéfica ao desenvolvimento do bairro, e,
mesclada a novos empreendimentos e usos, especialmente os residenciais de padrões diferentes,
inclusive as altas torres, contribuirá para dinamizar e tornar o ambiente urbano extremamente
vivo, como são muitos bairros que passaram por processos de renovação em outras cidades
globais, como Brooklyn e Soho, em Nova Iorque – infelizmente lembrados, geralmente, pelas
mazelas da gentrificação ocasionada e não pela ambiência proporcionada.
Aponta-se ainda a importância da reinvenção dos lugares para sua manutenção e
sustentabilidade. Impossível impedir que as cidades mudem, bem como sua sociedade e
economia; tentar frear tal processo só causaria prejuízos à vida urbana. Garantir, no entanto, que
aspectos da identidade local sejam preservados, para ancorar a memória da cidade, é fundamental
em qualquer processo de intervenção – algo observado no trecho da Sacadura Cabral analisado
através da preservação do patrimônio e nos comércios do século passado. O poder privado não
deve ser encarado como um mal a ser combatido, mas sim um aliado à realização de interesses
comuns: atender os desejos de governantes e empresários de uma cidade mais competitiva e dos
habitantes de uma cidade mais humanizada. Nesse sentido, o desenho urbano pode exercer seu
papel social, ao eliminar barreiras, abrir espaços públicos, encorajar a congregação de grupos
sociais e proporcionar atividades diversas – inclusive as de consumo, para diferentes perfis.
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Figura 96 - Mapa de uso do solo elaborado em maio de 2017 na R. Sacadura Cabral, no trecho parte da 1ª fase da OUC Porto Maravilha. (Mapa da autora, 2017)
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Figura 97 - Mapa de uso do solo elaborado em maio de 2017 para o trecho do Boulevard Olímpico entre a Praça Mauá e o Aquário. (Mapa da autora, 2017) ESCALA: 1:7.500
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ESCALA 1:5000

comércios e restaurantes na primeira, e usos culturais e
restaurantes na segunda. (Mapa da autora, maio 2017)

Figura 98 - Mapa de uso do solo da Rua Assembleia
e da Rua do Mercado, evidenciando grande número de
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Parâmetros de Avaliação do Desenho Urbano
em Olimpíadas

Apresentaram-se nos três capítulos iniciais as condições ideais para a criação
de ambientes urbanos mais dinâmicos, aprazíveis e sustentáveis. Uma vez que os Jogos
Olímpicos alteram e interferem na dinâmica urbana de suas cidades-sede (especialmente
pelo modelo adotado no final do século XX de grandes investimentos para sua realização),
seja pela renovação de áreas degradadas ou pela criação de novas centralidades em áreas
de expansão das cidades, seu legado urbanístico deve incorporar os princípios norteadores
do desenho urbano, alinhados às últimas tendências em termos de sustentabilidade
urbana e a um pensamento crítico contemporâneo, que questiona certos cânones como
funcionalismo, espraiamento e baixa densidade.
Retoma-se, neste ponto da tese, o entendimento do desenho urbano tanto como
campo disciplinar quanto prática teórico-projetual, abrangendo, desse modo, aspectos
físicos/formais do ambiente construído, bem como seu contexto social, cultural, político,
econômico e, acima de tudo, urbano. Pela complexidade do tema, optou-se por utilizar
métodos de análise mais holísticos no tratamento do espaço urbano. Assim, a análise
crítica dos objetos de estudo se dá na conjunção entre avaliações empíricas e qualitativas,
especialmente por meio de uma série de visitas de campo, e numa ampla fundamentação
teórico-conceitual de desenho urbano (apresentada e discutida na revisão da literatura
específica da área nos capítulos anteriores) que indica a presença de certos critérios
considerados como adequados à consolidação de urbanidade (um bom desenho urbano),
apesar da impossibilidade de uma fórmula para todas as cidades:
•

legibilidade de quadras, lotes, ruas e elementos construídos (marcos, pontos
nodais, bairros, limites, segundo Lynch)

•

distâncias curtas – cidades de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos
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•

compacidade

•

uso misto (espaço terciário, residências, espaços de lazer)

•

fachadas atraentes e ativas

•

espaços convidativos à variedade de usuários e perfis, inclusive classes sociais

•

conectividade com transporte público e alternativo (bicicletas, calçadas para pedestres)

•

escala humana (versus monumentalidade); sensação de “confinamento”

•

áreas verdes de diferentes escalas nos bairros

•

espaços públicos de qualidade (verdes, com variedade de atividades, congregantes)

•

relação com elementos naturais (água, natureza)

•

sentido do “lugar”, reconhecimento

•

unidade; coerência com o tecido existente

•

elementos de mobiliário urbano: lugares suficientes para sentar; iluminação; etc.

•

qualidade estética de texturas e materiais

•

espaços urbanos seguros para pedestres (separação de tráfego, por exemplo)

•

flexibilidade, abertura a mudanças; desenho urbano como processo

•

conjunção da prática com campos como política, economia, cultura, sociologia –
entendimento do desenho urbano como campo disciplinar amplo (e.g. Cuthbert, 2003)

Ainda que a análise e mensuração de aspectos tipológicos e morfológicos do espaço
urbano e sua relação com a interação social tenha sido sistematizada por pesquisadores dedicados
à avaliação do desenho urbano de espaços urbanos (e.g.: EWING; HANDY, 2009; BOEING,
2018; JABAREEN, 2006; NUNES; VALE, 2018), poucas pesquisas os empregam para analisar
legados urbanos olímpicos (ver AZZALI, 2017, que conduz uma Avaliação Pós-Ocupação do
Parque Olímpico de Londres). Deste modo, acredita-se que tais critérios permitam uma análise
compreensiva de aspectos físicos e formais da espacialidade urbana gerada por projetos para
Olimpíadas, em especial, os de parques olímpicos e vilas olímpicas, que, como discutido, vêm
sendo integrados a estratégias de desenvolvimento urbano de áreas degradadas ou ociosas em
suas cidades-sedes, transformando-se em novos bairros e potenciais urbanidades.
Assim, optou-se por utilizar uma escala semelhante à de Likert, com valores de 1-5
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estabelecidos pela autora (1- inexistente; 2 – poucos espaços, má qualidade; 3 – espaços
suficientes, má qualidade; 4 – vários espaços; boa qualidade; 5 – vários espaços; qualidade
ideal), para analisar os seguintes aspectos: fachadas ativas; densidade; legibilidade do espaço
urbano; edifícios baixos/ blocos perimetrais; qualidade das áreas verdes; uso misto; variedade
de tipologias; variedade do espaço terciário; compacidade; acessibilidade/conectividade
(transporte público); caminhabilidade; espaços para eventos planejados e não planejados
(criação de dinâmica urbana); escala humana; interação (ou sua possibilidade) de usuários
no nível da rua; e coesão do tecido urbano. Tal apreciação foi elaborada com base em visitas de
campo ao locais de estudo, onde se produziram registros fotográficos comparáveis, derivados
de observação atenta de características e locais específicos de cada espaço, obtendo-se um
produto sistematizado e facilmente reconhecível, que aponta potencialidades e problemas de
cada área analisada.
Evidente que uma série de outros critérios presentes na literatura de desenho urbano
poderia ser analisada além dos aqui elencados; com a preferência por um ou outro em diferentes
estágios do desenvolvimento dos projetos e de seu legado. No entanto, ressalta-se a pertinência
desses parâmetros para a análise da qualidade física dos espaços e de sua possibilidade de
fruição social, relação tal que o desenho urbano se ocupa e a qual não deve ser negligenciada
em intervenções da escala de projetos olímpicos como parques olímpicos e vilas olímpicas.
Pautando-se na dualidade do desenho urbano como prática, mas também como processo,
recorre-se ainda à teoria de Matthew Carmona (2014) intitulada “place shape continuum”, em
que o autor distingue quatro processos ativos da formação do lugar - design, desenvolvimento
(development), espaço em uso (space in use) e gerenciamento (management). Assim, evidenciase que para além dos critérios relativos à forma física dos espaços urbanos (design), as análises
precisam incorporar outros elementos que, paralelamente ao “bom desenho urbano”, tornam
o planejamento possível ou concreto, bem como contribuem para a maior democratização dos
mesmos - como foi possível observar nos exemplos de grandes projetos urbanos estudados em
Copenhagen, Londres e mesmo na OUC Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Assim, entendendo
o desenho urbano como processo, optou-se por avaliar os seguintes aspectos: participação da
população; metodologia de seleção dos projetos de desenho urbano; relação entre o estado da
arte das teorias urbanísticas e os projetos executados; relação com a cidade; e relação entre
poder público e privado na realização dos projetos.
Expostos ao longo da redação sobre cada área analisada, tais aspectos serão apresentados
de maneira comparada na discussão final da tese, no intuito de trazer convergências e divergências
entre os projetos analisados no capítulo 2 (Ørestad, Nordhavnen e Londres 2012) e os estudos
de caso olímpicos brasileiros – Parque Olímpico e Vila Olímpica -, levantando possíveis lições
para o objeto brasileiro.
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No sentido apresentado por Del Rio (1990) de que o desenho urbano constitui um
processo e, além disso, situa-se na convergência entre três esferas de vivência, emprestadas da
teoria do psicólogo ambiental David Canter (1977), a saber: atributos físicos de determinado
lugar, as atividades que ali acontecem e as concepções/imagem de determinado local, sendo
o “sentido do lugar” a sobreposição das mesmas, isto é, o momento em que o ser humano se
conscientiza sobre o espaço urbano em que está, por meio da forma física, seu uso e sua imagem
(DEL RIO, 1990, p.69), considera-se importante uma análise dos objetos de estudo nesta tese
pelo viés de uma análise do comportamento social e humano produzido em tais espaços físicos.
Del Rio enfatiza a relevância das ciências do comportamento para o desenho urbano, uma
vez que considera o meio ambiente (construído) influenciador de ações, atitudes e valores de
seus usuários (DEL RIO, 1990, p.70), aproximando-se, portanto, do entendimento contido na
leitura de Gehl. Pautando-se nessa ideia, bem como na noção da cidade lefebvriana como local
físico para desenvolvimento do urbano, dependentes um do outro, as análises empreendidas
nos locais de estudo levam em consideração as relações entre o ambiente construído, em sua
morfologia, tipologia102 e características físicas, e a realidade social concebida por meio desse,
em termos de atividades ali possibilitadas e realizadas, bem como da imagem criada para os
usuários. Por isso, apesar de um trabalho de análise crítica principalmente qualitativa, com
base no estudo da literatura sobre desenho urbano contemporânea, esta tese aproveita-se de
métodos de estudos de espaços públicos, como os apresentados por Gehl e Svarre (2013) e Del
Rio (1990), em especial a sistematização do olhar para extrair informações sobre os usos de tais
locais, considerando também a influência e impacto que a arquitetura e o projeto destes espaços
produzem em dinâmicas sociais.
A “investigação comportamental do espaço para o desenho urbano”, apontada como
necessária por Vicente Del Rio (1990) poderia, segundo o autor, ser instrumentalizada “através da
observação sistematizada, fotografias (sequenciais ou não) ou filmes, entrevistas, questionários,
mapeamentos, diagramas de uso, estudo de costumes, entre outros” (DEL RIO, 1990, p.102).
Nesse sentido, Del Rio (1990, pp. 103-105) distingue quatro grupos principais das temáticas
de investigação: 1) sequências comportamentais; 2) palcos de ação – contexto em que se dá o
comportamento, e “ambientes comportamentais”, isto é, condições físico-espaciais específicas
do comportamento; 3) atividades específicas – onde/como ocorrem ações ou usos específicos,
tais como atravessar a rua, formar fila, conversar, venda de ambulantes, etc.; e 4) territórios –
espaços delimitados, com privacidade controlada por um indivíduo/grupo – que usos existem
nesses espaços?
De maneira semelhante, Jan Gehl também dedica parte de seu trabalho a estudos

102
Ressalta-se que a tipologia é parte da morfologia urbana; aqui se entendendo morfologia como o estudo
da forma urbana e sua transformação, do tecido urbano e seus elementos constituintes (e suas inter-relações), e
tipologia como o estudo de tipos edilícios, suas características arquitetônicas e formais de maneira individual (ver
DEL RIO, 1990, pp.71; 85)
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comportamentais (Life Between Buildings, 1987) e a descrever métodos para estudar a relação
entre os espaços públicos e a vida urbana. Em especial, sua obra How to Study Public Life (2013)
sugere diversas formas de se observar e analisar espaços na cidade, no intuito de compreender
suas dinâmicas. Destacam-se, como elementos básicos da análise do espaço urbano e do
comportamento social nele engendrado, as perguntas “quem”, “o quê”, “onde”, “quantos” e “por
quanto tempo”, havendo, naturalmente, uma série de outras que podem ser formuladas no intuito
de compreender a interação entre forma e vida urbana (GEHL; SVARRE, 2013, p.11). Como
instrumental analítico, Gehl sugere então as técnicas de “contagem” (counting), “mapeamento”
(mapping ou behavioral mapping – criação de mapas com símbolos para diferentes atividades,
pessoas, locais, etc.), “traçado” (tracing – representação gráfica do trajeto e movimento de
pessoas num espaço limitado), “rastreamento” (tracking – acompanhamento discreto ou
consentido das ações e percursos de uma pessoa para entender as dinâmicas de movimento de
usuários), “procura por rastros” (indícios da vida humana, como pegadas num gramado, lixo
nas ruas, etc., registrados por meio de fotografias, contagem, mapeamento), fotografia, diário
(manter informações detalhadas sobre as interações entre espaço e vida urbana, com observações
passíveis de serem categorizadas e quantificadas posteriormente) e “caminhadas-teste” (test
walks – realizadas no intuito de observar possíveis problemas e potenciais em determinado
trajeto) (GEHL; SVARRE, 2013, p.24). As análises empreendidas nesta tese incorporam parte
dessas técnicas, a saber, contagem, mapeamento, fotografia e diário, cujos resultados se fazem
presentes na redação textual e em tabelas, utilizando-se também os grupos de temáticas de
investigação elencados por Del Rio, no intuito de sistematizar o conhecimento adquirido sobre
cada espaço.
A tabela a seguir é uma tentativa de recapitular de maneira condensada a compreensão
do desenho urbano por essa tese, colocando as principais teorias abordadas, bem como os
critérios de análise do desenho urbano elencados para a aplicação no objeto de estudo – a ser
feita nos capítulos seguintes -, com base nessas teorias e em uma metodologia derivada de
observações direcionadas e sistematizadas dos locais.
Atransformação de parques olímpicos em urbanidades reais, propícias ao desenvolvimento
de atividades do dia-a-dia, é mandatória e, ainda que sua criação a princípio não seja sustentável,
acredita-se ser possível mitigar os efeitos através de um bom desenho urbano e adensamento
desses equipamentos, além de boa governança para manutenção e adaptação dos espaços para
atender diferentes usos ao longo dos anos seguintes ao megaevento. Neste sentido, o próximo
capítulo mostrará as razões urbanas - processo e forma - para as atuais dificuldades enfrentadas
na transformação do Parque Olímpico do Rio de Janeiro em urbanidade dinâmica e plena.
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DESENHO URBANO

KEVIN LYNCH

DENSITY

DIVERSITY

DESIGN

SPACE IN USE

MANAGEMENT

DEVELOPMENT

TEORIA DE DESENHO URBANO (urban design theory)

ROB KRIER
GORDON CULLEN

CAMPO DISCIPLINAR

PROCESSO (URBANO; CITÉ)

PRÁTICA PROJETUAL
(AMBIENTE CONSTRUÍDO;
PRÁXIS; VILLE)

JANE JACOBS

METODOLOGIA P/ ANÁLISE
DO DESENHO URBANO
(urban design methodology)

INVESTIGAÇÃO
COMPORTAMENTAL (DEL
RIO, 1990)

HOW TO STUDY PUBLIC
SPACE (GEHL)

CRITÉRIOS (criteria)

SEQUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
TERRITÓRIOS
PALCOS DE AÇÃO
ATIVIDADES ESPECÍFICAS
QUALIDADE MATERIAIS E TEXTURAS
MOBILIÁRIO URBANO
ÁREAS VERDES
ESPAÇOS FLEXÍVEIS/ESPONTANEIDADE
EDIFICAÇÕES BAIXAS; BLOCO PERIMETRAL
ESCALA HUMANA
COESÃO DO TECIDO URBANO
TIPOLOGIAS
FACHADAS ATIVAS
TRANSPARÊNCIA (FACHADAS)
LEGIBILIDADE
USO MISTO
ESPAÇO TERCIÁRIO
CIDADE COMPACTA
WALKABILITY (CAMINHABILIDADE)

Tabela 3 - - No entendimento do desenho urbano como processo e prática, esta tese analisa os seguintes aspectos
elencados de acordo com teóricos e profissionais da área, pautando-se ainda em algumas metodologias de análise

3Ds - DIMENSIONS OF BUILT
ENVIRONMENT (ROBERT CERVERO E KARA
KOCKELMAN, 1997)

comportamental e de observação de espaços urbanos.

INTERAÇÃO DE
USUÁRIOS COM/NO
TÉRREO

METODOLOGIA DE
RELAÇÃO COM A
SELEÇÃO DOS
CIDADE / "LEGADO"
PROJETOS DE
URBANO
DESENHO URBANO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DO DESENHO URBANO EM OLIMPÍADAS
(urban design evaluation parameters for Olympic parks)

RELAÇÃO COM ESTADO DA
ARTE DAS TEORIAS
URBANÍSTICAS

PERMANÊNCIA
USUÁRIOS

RELAÇÃO ENTRE
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO PODER PÚBLICO E
PRIVADO

QUALIDADE DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO - ESPAÇOS
PÚBLICOS / ÁREAS VERDES

ESCALA

USO MISTO

ACESSIBILIDADE
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PLACE SHAPE CONTINUUM (MATTHEW
CARMONA, 2014)

II
Rio 2016, Legado Urbano em Formação

Figura 99 - Foto de um dos portões do canteiro de obras do Parque
Olímpico na Av. Abelardo Bueno em maio de 2014. (Foto da autora)

5

Legado Urbano e Espaço Construído

Uma definição curiosa sobre o legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro foi
proferida pelo Professor Tadeu Correia da Silva, durante sua palestra no Fórum de
Estudos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 04 de agosto de 2017. Segundo ele, não
havia um legado dos Jogos, mas sim, um “planejamento de inventários”. Quis dizer
que não se pensou no que seria feito com cada equipamento ou arena após o evento em
um plano detalhado de como consolidar e viabilizar as transformações necessárias ou
sua futura destinação. Assim, após os Jogos, os órgãos que se tornaram responsáveis
pela manutenção e gestão das estruturas olímpicas precisaram refazer (ou começar) o
planejamento para legado das mesmas. Em 15 de abril de 2018, uma notícia do jornal
Folha de São Paulo (LAGUNA, 2018) destacava o incerto cenário pós-Jogos no Rio de
Janeiro. Problemas para a manutenção de arenas, com a iminente extinção da autarquia
responsável pela gestão de várias estruturas olímpicas na Barra e Deodoro – a AGLO
-; o endividamento do Comitê Rio 2016 e a ausência de um presidente em virtude da
renúncia do Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, em outubro de
2017, após denúncias sobre corrupção envolvendo compra de votos para a escolha do Rio
como cidade sede; a falta de verbas (e interesse do mercado) para consolidação de planos
de legado imobiliário pelo consórcio detentor de grande parte dos terrenos do Parque
Olímpico - a Rio Mais; a falta de recursos para a construção de um museu dedicado à
memória das Olimpíadas (acervo técnico composto de documentos sobre atletas, projetos
de instalações, manuais de operações dos Jogos, dentre diversos arquivos digitais) responsabilidade assumida por todas as cidades-sede anteriores por meio de seus comitês,
segundo o Professor Lamartine da Costa -, explicam a frase de Lamartine: “Não estamos
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ainda no mesmo estágio de Atenas-2004, mas podemos ser o maior exemplo de má-organização
de um megaevento esportivo na história do esporte” (LAGUNA, 2018).
Apesar das múltiplas faces do legado olímpico, os próximos capítulos analisam o legado
derivado do desenho urbano aplicado nos projetos referidos na “região Barra da Tijuca”1. Assim,
interessa investigar, em termos do legado, a configuração urbana que os equipamentos tomaram
após os Jogos (no caso de precisarem incorrer transformações em seus espaços, como o Parque
Olímpico e o Parque dos Atletas), bem como a configuração urbana originalmente planejada e
permanente, como no caso da Vila dos Atletas, desde o início já definindo então possibilidades
de usos e interações sociais com o espaço construído. Assim, debruça-se sobre a correlação
entre a prática e a teoria de desenho urbano, ao mesmo tempo em que busca compreender o
significado dos projetos para a cidade, em sua combinação entre morfologia e caráter social. A
partir dos elementos já estudados referentes à forma urbana, sua tipologia e morfologia, bem
como seus impactos na criação do ambiente urbano e social, como evidente nas análises de
Gehl, por exemplo, os próximos capítulos discutirão criticamente os objetos olímpicos tanto
em sua concepção original - presente nos documentos oficiais de candidatura e na proposta
vencedora do concurso do masterplan para o Parque Olímpico, analisados no capítulo 6, quanto
nos resultados obtidos a partir da execução dos projetos, com foco na relação entre o desenho
urbano adotado e as interações sociais e ocupação decorrentes – evidentes nas observações e
estudos ao longo do capítulo 7.
Cabe lembrar que, no caso do Parque Olímpico, o projeto envolvia três masterplans –
Jogos, Transformação e Legado -, sendo que o último ainda não foi implementado, por estar
a encargo do consórcio Rio Mais. Assim, qualquer análise sobre o desenho urbano atual do
parque recairia em uma análise sobre os espaços planejados para um evento excepcional, com
amplas áreas abertas e vazias. Visto que a intenção do projeto não era a permanência do local
como parque em sua configuração original, uma análise do desenho urbano do parque pode
parecer injusta, tendo em mente que não representa o potencial concretizável do local (ainda
que a possibilidade de não realização do modo legado devesse ter sido apropriada como parte de
uma solução projetual e estética mais interessante ao parque no modo jogos que permitisse sua
imediata transformação em espaço público pleno, independente de novos elementos construídos
– ver Munique 1972 e Seul 1988, por exemplo).
Assim, as análises críticas apresentadas no capítulo 7 sobre as transformações de
1
Na literatura sobre o assunto, encontram-se diferentes nomenclaturas. No Dossiê de Candidatura e no site
do Comitê Olímpico Internacional, utilizam-se “zonas” e “zones” (em inglês), e também “região”; mas, em outras
publicações pelo governo, instituições e mídia, encontra-se ainda a palavra cluster (BRASIL 2016, 2016; HANDs,
2016). Essa última não se atém ao significado comumente utilizado – relativo a um conglomerado de indústrias,
empresas, instituições e agentes de determinado setor em uma mesma região, que atuam em relação de competição
e cooperação (ver capítulo 6, LEITE; AWAD, 2012), referindo-se apenas ao âmbito das instalações olímpicas
próximas umas às outras em determinada parte da região da Barra da Tijuca, não se estendendo ao restante do
bairro como um cluster.
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Figura 100 - Parque Olímpico durante as Olimpíadas. (Foto da autora, agosto de 2016)

legado dos espaços dos objetos de estudo consideram primariamente o que foi concretizado
até o momento, em consonância às teorias de desenho urbano e prática internacionalmente
reconhecidas como promotoras de qualidade urbana. De fato, as condições iniciais do Parque
Olímpico, em seu modo Jogos, ditam possíveis usos e apropriações até a consolidação do modo
legado (transformação em bairro) – o que, na verdade, torna-se uma abstração, pois esse começa
a partir do momento em que o evento acaba e o espaço é transferido para a esfera cotidiana.
Talvez, o legado – assim como idealizado pelo masterplan original – nunca aconteça e, neste
caso, o desenho urbano ainda será passível de análise, se não pelo projeto original, pelo que o
local acabou por tornar-se.
Por fim, no subcapítulo 7.2.4., deseja-se investigar cenários especulativos possíveis a
partir da legislação urbanística em vigor para a área do Parque Olímpico, indicando diferentes
urbanidades passíveis de serem concretizadas pelo poder privado, responsável pela conversão
dos espaços olímpicos em ambientes urbanos cotidianos. Pelas análises de desenho urbano
dos espaços construídos e consolidados, ao longo dos três primeiros anos – final de 2016 até
2019, aproximadamente – bem como pelas análises das possibilidades urbanísticas no novo
bairro do Parque Olímpico e do que foi concretizado na Vila dos Atletas (subcapítulo 7.3.),
aproxima-se da constatação defendida como hipótese desta tese, de um distanciamento dos
espaços urbanos proporcionados pelas Olimpíadas do conceito de cidade e desenho urbano
amplamente discutidos pela literatura crítica.
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Candidatura e Propostas

6.1. Análise de Documentos: Dossiê de Candidatura / Plano Gestão Sustentabilidade

O plano era atraente e promissor. O Dossiê de Candidatura apresentado em 2009
para concorrer com as outras fortes candidatas, incluindo Chicago e Tóquio, mostrava
um Rio de Janeiro consciente dos problemas a serem enfrentados e, mais do que isso,
esperançoso. A carta de abertura ao presidente do COI endereçada por Nuzman e
Havelange enfatizava a garantia de um “legado sustentável para o esporte do nosso país,
do nosso continente e do mundo”, o que era reiterado pela carta escrita pelas autoridades
dos governos – nacional, estadual e municipal – e do COB, ao apontar que “legados pré
e pós-jogos” reforçariam “o tecido social e ambiental do Rio e do Brasil” (COMITÊ RIO
2016, 2009).
Dentre esses legados, figuravam aqueles tangíveis e intangíveis, como a construção
do Centro Olímpico de Treinamento (COT) na Barra da Tijuca e a transformação da
cidade em fonte de inspiração para jovens da América do Sul, respectivamente (COMITÊ
RIO 2016, 2009, p.10). A perspectiva de consolidar obras até então engavetadas por falta
de apoio político ou recursos financeiros oferecia a imagem de uma cidade modernizada
e com melhor qualidade de vida. De fato, enxergavam-se os Jogos como uma “fonte e
acelerador de transformações, garantindo um legado sustentável para a cidade, para o
Brasil e para os Movimentos Olímpico e Paralímpico” e “fundamentais para antecipar
Figura 101 - Vista aérea do Parque Olímpico e região de Jacarepaguá em agosto de 2017. O Corredor de
BRT (caminho sinuoso que corta a paisagem como observado na parte de baixo da foto) é o Transolímpico,
que conectava o Parque Olímpico ao complexo de Deodoro durante os Jogos, estabelecendo uma conexão
mais rápida entre as duas regiões no modo legado. (Foto da autora)
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a realização de aspirações de longo prazo do Rio de Janeiro, aprimorando o tecido social,
físico e ambiental da cidade” (COMITÊ RIO 2016, 2009, p.23). Ou seja, aquela antiga ideia
das Olimpíadas como “propulsor urbano” também estava implícita na candidatura do Rio de
Janeiro, destacando-se ainda a correlação entre transformações no meio físico da cidade e sua
sociedade, o que aproxima o objeto da crítica lefebvriana da cidade como espaço morfológico
e social. Em julho de 2016, na versão atualizada do PGS, tem-se a descrição dos Jogos como
“catalisador capaz de promover uma transformação sustentável na cidade do Rio de Janeiro e
com reflexos no país como um todo” (AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA, 2016, p.23).
Retomando a estratégia de espalhar os benefícios decorrentes das transformações
urbanas dos Jogos por várias áreas da cidade, como fizera Barcelona em 1992 e como havia
proposto o próprio Rio de Janeiro em 1996 quando se candidatou aos Jogos Olímpicos de 20042
(SILVESTRE, 2017), dividiram-se as competições das Olimpíadas Rio 2016 em quatro zonas ou
clusters – Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã e Copacabana. A primeira é descrita pelo dossiê
de 2009 como a zona de expansão e conectividade, além de “local preferido pelas famílias para
adquirir seu primeiro imóvel”, com atividades comerciais em pleno crescimento (COMITÊ
RIO 2016, 2009, p.38). A segunda é definida como a região com maior número de jovens da
área metropolitana do Rio, porém área carente de infraestrutura. A região do Maracanã abrange,
segundo o dossiê, a área portuária do Rio, e tem marcos simbólicos importantes para a cidade (o
estádio, o sambódromo, etc.), sendo os Jogos uma oportunidade de revitalização da área como
um todo. A última região, Copacabana, é descrita como uma área de alta densidade habitacional
e pouco potencial de expansão (com um histórico de estratégias de ocupação do solo bastante
distinto daquele da Barra da Tijuca, que será analisado no próximo capítulo). Sendo assim, os
Jogos focavam na possibilidade de concretizar iniciativas de limpeza das águas do bairro e
proteção de recursos ambientais da área (COMITÊ RIO 2016, 2009, p.38).
Elemento decisivo na preparação e realização dos Jogos, entretanto, não era apenas da
ordem econômica, mas oriundo de um certo “mito” do caráter festivo e acolhedor do carioca
(e, por extensão, do povo brasileiro), algo que junto ao “poder do esporte” geraria “vantagens
sustentáveis” ao Brasil e aos movimentos olímpico e paralímpico (COMITÊ RIO 2016, 2009,
p.18). A palavra “sustentabilidade” ou suas derivações apareciam ao longo de todo o documento,
exaltando melhorias em diversos setores como o de acomodações, transporte e segurança,
além de benefícios sociais. No “plano” (ou propaganda?), os Jogos pareciam uma chance de
revolucionar o acesso ao esporte e à cidade; propunha-se o COT, com bolsas de estudo para
2
Como relata Silvestre (2017), a ideia de uma candidatura do Rio de Janeiro às Olimpíadas surgiu na
década de 1990, após consultores e técnicos catalães da administração municipal de Barcelona envolvidos com
os Jogos de 1992 virem ao Rio de Janeiro para assistir na elaboração do primeiro plano estratégico da cidade.
Um anteprojeto foi então elaborado em 1995, que já contemplava uma divisão dos Jogos de 2004 pela cidade
semelhante àquela encontrada nos planos para os Jogos de 2016, dispondo competições em seis áreas da cidade,
a saber: Maracanã, Copacabana, Flamengo, Vila Militar (Deodoro), Barra e - a exceção crucial em relação ao
projeto de 2016 – a Ilha do Fundão (onde se situa a UFRJ), a área onde se localizariam os principais equipamentos
esportivos.
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Figura 102 - Regiões Olímpicas dos Jogos Rio 2016 (Mapa da autora com base no Google Maps, 2019).

apoiar jovens atletas da América do Sul e do mundo, enfatizavam-se as melhorias sustentáveis
na cidade que ficariam prontas antes mesmo dos Jogos, garantindo também ganhos sociais e
inclusão... Na prática, o que se viu depois foi diferente; os atletas continuaram recebendo parcos
incentivos (algumas medalhas na própria Rio 2016 foram consideradas uma surpresa, porque o
atleta não tivera muitos recursos para seu treino, como vários outros competidores internacionais
têm), as obras foram entregues em cima da hora, houve diversas denúncias de remoções em
favelas para as obras de infraestrutura e do parque olímpico (contrariando o legado social),
não se concluiu a despoluição das águas prometida... Os resultados levaram a crer que nada
do que foi feito para os Jogos possuía um planejamento a longo prazo, o que, no entanto, era
negado no Dossiê de Candidatura e por notícias do próprio COI após os Jogos3 (antes do evento,
entretanto, o comitê declarou abertamente sua preocupação com a finalização das obras a tempo
e com o planejamento das mesmas), que reforçavam a inserção dos Jogos em uma estratégia
mais ampla de desenvolvimento da cidade, buscando um legado sustentável (COMITÊ RIO
2016, 2009, p.20). Importante ressaltar ainda – como faz o dossiê – a experiência acumulada do
Rio de Janeiro em sediar grandes eventos, como os Jogos Pan-Americanos em 2007 e, na época,
a futura Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Mundiais Militares CISM 2011. Tais eventos
contribuiriam para o “currículo” da cidade com prática e know-how ainda inexistente nas outras

3
“Planning for the legacy of the Olympic Games Rio 2016 did not start when the flame was extinguished
on 21 August 2016, nor even did it start at the moment when Rio de Janeiro was awarded the Games in 2009.
Rather, it was planned well in advance of the Olympic Games from the time the city first considered a candidature.”
(OLYMPIC..., 2017)
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candidaturas enviadas anos antes.
Segundo ainda o Dossiê de Candidatura, um Plano Mestre dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 descreveria os projetos a serem conduzidos, incluindo a “modernização
da infraestrutura, sobretudo das novas instalações esportivas, a renovação da zona portuária e
também melhorias no setor de segurança e transporte”, bem como “projetos de desenvolvimento
sustentável, incluindo aqueles ligados a áreas ecologicamente sensíveis, e à qualidade do ar e
dos rios”. O documento apontava ainda a criação de um Comitê de Legado Olímpico para
supervisionar todos os projetos associados ao legado olímpico de 2009 a 2020, mesmo que
o Rio não se tornasse cidade-sede. Também apontava a criação de um Comitê de Legado
Urbano4, dirigido pelo governo municipal, para estudar as instalações selecionadas para os
Jogos e garantir um alinhamento entre o Plano Mestre dos Jogos e os objetivos de longo prazo
da cidade. Os dois comitês trabalhariam junto à APO, uma vez que o Rio fosse escolhido
(COMITÊ RIO 2016, 2009, p.20). O plano de legado das Olimpíadas de 2016 estava centrado
em quatro prioridades, segundo o dossiê: transformação da cidade; inserção social (habitação,
treinamento e emprego); juventude e educação; e esportes. Apesar da relevância de todas para
a compreensão das consequências do fenômeno olímpico sobre a cidade, a primeira prioridade
é a de maior interesse a essa tese, por afetar diretamente o tecido urbano, sua materialidade.
Dentre os itens que contribuiriam para a transformação da cidade estavam programas
financiados pelo Governo, que incluíam: melhoria da qualidade do ar (controles rígidos de
emissão de poluentes); melhoria de transporte público (Anel de Transporte de Alta Capacidade
– o BRT); melhorias em segurança; preservação da maior floresta urbana do mundo (Tijuca)
e plantio de 24 milhões de árvores até 2016 (o chamado Parque do Carbono, que em 2017
não tinha sido criado ainda); transformação da zona portuária em bairro residencial,
de entretenimento e turismo (almejada e iniciada pelo Porto Maravilha); novos centros
residenciais e de entretenimento nas zonas Maracanã e Deodoro; nova infraestrutura de
lazer, esportes e transporte na Barra da Tijuca; construção do Parque Radical de Deodoro.
Em geral, as transformações visavam reforçar o “perfil de cidade global” e tornar a cidade
um “lugar ainda melhor para viver, realizar negócios e fazer turismo.” (COMITÊ RIO 2016,
2009, p.22). A maior parte dessas transformações urbanas fazia parte de um conjunto de
medidas abrangidas por um “Plano de Políticas Públicas”, que descrevia, em forma de lista,
obras e serviços empreendidos não diretamente relacionados às Olimpíadas, mas acelerados
para a realização do evento. Tal documento, lançado pelo governo inicialmente em 2014, era
parte de uma tríade de esferas relativas ao orçamento para os Jogos, compreendendo ainda
a Matriz de Responsabilidades e o Comitê Organizador (CIDADE OLÍMPICA, 2014). Este
4
O Comitê Especial de Legado Urbano (CELU) foi constituído pelo decreto nº 29.398/08, sob coordenação
da Gerência de Macroplanejamento (GMP), da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano (CGPU). Integravam
o comitê a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), a Subsecretaria SR Rio 2016, o Instituto Pereira Passos,
além de diversas secretarias municipais. (Câmara Rio de Janeiro, http://www.camara.rj.gov.br/planodiretor/
pd2009/rio2016/legado/plano_de_legado_urbano.pdf)
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último, constituindo-se de recursos exclusivamente privados (patrocínio e outras fontes da
iniciativa privada), cobriria custos operacionais do evento e das competições, como despesas
com acomodação de atletas, alimentação, segurança e transporte, dentre outros; enquanto a
Matriz de Responsabilidades compreendia verba destinada exclusivamente à realização dos
Jogos, para obras que não aconteceriam caso o Rio de Janeiro não fosse cidade-sede, como a
construção do Parque Olímpico. De fato, o Plano de Políticas Públicas delineava, em grande
parte, obras com objetivos de longo prazo decisivas para o “legado” urbano das Olimpíadas,
ainda que, como se viu futuramente, nem todas tenham sido concluídas.
Em termos de legado de habitação, como é recorrente em cidades-sede por meio da
transformação de vilas olímpicas em residências, o Dossiê de Candidatura destacava que quatro
vilas iriam disponibilizar novos apartamentos com mais de 24.000 quartos nas proximidades dos
locais dos Jogos. Não falava, no entanto, se seriam destinados à população carente. Entretanto,
como se sabe pelos anos que se seguiram, impasses na construção da Vila de Mídia e Árbitros
cancelaram sua execução, e a Vila dos Atletas, como um empreendimento privado, nunca
compreendeu habitação social. Em virtude do cenário de crise que se intensificou especialmente
após os Jogos, tampouco encontrou compradores para seus mais de 3 mil apartamentos. É
interessante ainda ressaltar que o estudo preliminar apresentado no Dossiê referente à Vila dos
Atletas já denotava seu caráter de segregação e isolamento. O mesmo modelo de altas torres
espalhadas sobre uma grande área era proposto (porém, na época, 34 torres de doze pavimentos
ao invés de dezoito, visto a legislação ainda não ter sido alterada), reiterando o caráter da
maioria dos empreendimentos do tipo na Barra da Tijuca. O formato dos edifícios era outro, mas
a configuração espacial e a ideia de cidade norteando o projeto, eram as mesmas. A separação
de funções residenciais e comerciais/de lazer necessária para os Jogos, porém indesejável na
consolidação do legado já estava pré-definida, e pautaria os planos subsequentes. Reforçavase que as terras eram privadas e o empreendimento seria construído por grandes construtoras
nacionais. O que não se falava era que o legado do empreendimento era muito distante daquele
almejado em todas as outras páginas do dossiê.
Além dos empreendimentos residenciais mencionados, dentre as construções previstas
para transformar a cidade, tinha-se a ideia de criar o COT antes mesmo dos Jogos, de forma que
os atletas pudessem treinar nas instalações entre 2012 e 2016 (COMITÊ RIO 2016, 2009, p.22).
Como se sabe, isso não ocorreu da maneira pretendida, uma vez que as novas arenas ficaram
prontas pouco tempo antes dos Jogos. As arenas utilizadas para os Jogos Pan-Americanos em
2007 fariam parte do COT, mas nem todas puderam ser utilizadas para as Olimpíadas de 2016: o
velódromo precisou ser substituído por um mais novo, capaz de quebrar recordes de velocidade
em sua pista. Interessante ainda notar as diferenças na disposição dos equipamentos esportivos
no terreno do Parque Olímpico da Barra segundo a candidatura, como o posicionamento
do COT logo na entrada do parque, com implantação paralela à via (diferente, portanto, da
adotada posteriormente pelo masterplan que venceu o concurso de projeto em 2011, como
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será mostrado adiante). Além disso, cabe destacar a proposta de uma “reforma paisagista e o
reflorestamento do Parque Olímpico do Rio sobre 40 hectares, através de um esforço conjunto
entre as comunidades vizinhas, residentes locais e comunidades carentes” (COMITÊ RIO
2016, 2009, p.98), o que representaria praticamente um terço de seu espaço – algo ainda não
observado após os Jogos, apesar do reflorestamento empreendido nas margens da lagoa no
projeto para o modo jogos.
Imaginar que tipos de relações urbanas e formais tais implantações proporcionariam,
ao invés das estratégias adotadas, é um exercício interessante de reflexão sobre a inserção
urbana desses grandes equipamentos e edificações. Após os Jogos, o COT passou para a gestão
da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), conforme será explicado um
pouco mais adiante. Outro ponto pertinente refere-se ao legado sugerido para determinadas
instalações do parque olímpico, como o IBC/MPC. Segundo o dossiê, “ganhos são previstos
com a transferência de uma pequena comunidade para acomodações permanentes e a construção
de um hotel ecológico e um comércio ecológico no local.” (COMITÊ RIO 2016, 2009, p.100).
Destaca-se, aqui, a referência à comunidade Vila Autódromo - detentora de títulos de posse
das terras a noroeste da península onde hoje se localiza o Parque Olímpico desde os anos 1980
- como uma “pequena comunidade” a ser alocada para “acomodações permanentes”, o que
parece contradizer aspectos de inclusão social, que poderiam ter sido adotados em propostas
para o local. Além disso, a construção do hotel e comércio ecológicos no local não recebeu mais
atenção após a candidatura, sendo o destino do IBC ainda um mistério atualmente.
Apesar de alguns paradoxos em termos de inserção social observados entre o plano
e a prática, destaca-se uma série de programas em andamento na época, segundo o dossiê,
envolvendo trabalhos sociais, no intuito de aproximar a população (especialmente a jovem)
do esporte, tais como: Programa Segundo Tempo (PST) (promoção do acesso ao esporte
nas escolas públicas); Mais Educação (programa federal de financiamento de infraestruturas
esportivas nas escolas públicas); Rio Olímpico (coordenado pelo Estado, possui o propósito
de consolidar iniciativas existentes que promovem o aumento dos investimentos nos novos
programas e na infraestrutura ligada ao esporte) (COMITÊ RIO 2016, 2009, p.24); Programa
Olympics Live (Comitê Organizador do Jogos Rio 2016 financiaria 15 Live Sites em todo o
mundo para conectar jovens espectadores aos Jogos), dentre outros. Durante o Fórum Olímpico
2017, realizado na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tomou-se conhecimento de
um projeto social patrocinado pela empresa Nike em parceria com a prefeitura, que revitalizará
em cinco anos as chamadas “vilas olímpicas” cariocas, centros esportivos gratuitos existentes
em vinte e dois bairros da cidade (a vila olímpica da Mangueira, por exemplo, foi criada há
mais de vinte e cinco anos), realizando melhorias visuais (design) nos centros, fornecendo
equipamentos esportivos e treinamento para professores.
De maneira geral, dois pontos são recorrentes ao longo do documento de candidatura
262

6. Candidatura e Propostas

do Rio de Janeiro. Primeiro, a repetição constante da ideia do espírito da cidade e seu caráter
festivo e acolhedor, caracterizado pelo seu povo e pelas belezas naturais e história. Considerar
tais aspectos intrínsecos à imagem e identidade de uma cidade é tarefa primordial na definição
de qualquer projeto urbano, arquitetônico ou de desenho urbano. Em áreas como o Porto
Maravilha, em que as camadas históricas são presentes com ainda maior intensidade, tal tarefa é
ainda mais fundamental, conforme visto no capítulo 1. Segundo, a questão da sustentabilidade,
já bastante presente no dossiê de 2009, porém mais bem elaborada no PGS (primeiramente
lançado em 2013 [RIO 2016™ ORGANISING..., 2013], foi atualizado algumas vezes, sendo a
última versão de julho de 2016), em que se destacam algumas medidas diretamente relacionadas
ao ambiente construído e ao espaço urbano, tanto em suas dimensões ambientais quanto sociais.
Algumas medidas de sustentabilidade ambiental (AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA, 2016,
p.96 e 98):
•

Óleo coletado na Vl Olímpica, do IBC e MPC e instalações reciclado em biodiesel

•

Células fotovoltaicas

•

Construções temporárias com geradores autoalimentados por etanol

•

Piscinas aquecidas por células fotovoltaicas

•

Uso de equipamento de águas cinzas

•

Unidades independentes de tratamento de esgoto para vila olímpica, parque radical e COT

•

Descargas duplas de água

•

Uso de biodiesel etanol nos ônibus públicos

Algumas medidas de sustentabilidade que ultrapassam a esfera ambiental para atingir a social/
urbana
•

Novos Eco-museus e um centro para a educação e a cultura ambiental dentro do Parque Olímpico

•

100% transporte público para espectadores e força de trabalho

•

Rede de ciclovias

•

Barreiras acústicas em corredores de transporte através do plantio urbano de árvores e de desenhos
paisagistas

•

“Aumento das áreas verdes na cidade através da criação de novas instalações para os Jogos, para
eventos culturais e lazer ao ar livre”

•

“Reforma paisagística e o reflorestamento do Parque Olímpico do Rio sobre 40 hectares, através
de um esforço conjunto entre as comunidades vizinhas, residentes locais e comunidades carentes”

Interessante notar a ausência de menções diretas ao termo desenho urbano pelo Dossiê de
Candidatura e pelo PGS, bem como as poucas vezes em que se usa a palavra urbanismo, apesar
de ambos os documentos tratarem de transformações diretamente relacionadas à cidade e a seu
tecido urbano, em termos físicos e sociais. Dois projetos urbanos significativos já constantes
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da candidatura serão analisados neste segundo capítulo da tese, a saber: a Vila Olímpica e o
Parque Olímpico da Barra. Enquanto o primeiro já possuía um projeto pelo poder privado
que foi somente aprimorado ao longo dos anos que se seguiram, o segundo sofreu alterações
significativas desde as primeiras proposições pela candidatura de 2009, tendo sido objeto de um
concurso para seu masterplan em 2011, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)
e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A seguir, serão analisadas algumas das propostas enviadas
para o concurso, antes de discutir a proposta vencedora que norteou a realização do Parque.
Ressaltam-se as diferentes visões de cidade que as propostas contêm em seu modo de legado,
importantes para a análise crítica que se propõe deste fenômeno olímpico em território carioca.

6.2. Concurso para o Masterplan do Parque Olímpico 2016

Ao todo, o concurso do Plano Geral Urbanístico do Parque Olímpico (o primeiro
concurso urbanístico internacional realizado no país) teve 58 projetos classificados, sendo que
41 provinham de países estrangeiros (IAB-RJ, 2011), demonstrando a abrangência do interesse
pelo projeto em escala global. O concurso estipulava a consideração de três momentos para o
masterplan - modo jogos, período de transição e legado (Prefeitura do Rio de Janeiro e IAB-RJ,
2011) -, seguindo o modelo adotado por Londres na confecção de seus planos urbanísticos para
os Jogos de 2012, como visto no capítulo 2.5.2.
O primeiro lugar foi concedido à AECOM (empresa que participara do desenvolvimento
do masterplan de Londres 2012, como já mencionado anteriormente), em parceria com
o arquiteto fluminense Daniel Gusmão; o segundo lugar foi dado ao escritório Gensler and
Associates International, coordenado por Ron Turner, em associação aos escritórios brasileiros
CDC (Coutinho, Diegues e Cordeiro) e MPG (Miguel Pinto Guimarães); e o terceiro ficou nas
mãos do português Tomás Almeida Fernandes Salgado junto à equipe do escritório RISCO.
Foram dadas também três menções honrosas, nessa ordem: Camilo Cortesão dos Santos Pinto
e equipe (Portugal); James Grose e BVN Achitecture PL and Consultants (Austrália); e Jorge
Gerônimo Del Castillo de Stéfani – Alphaville Urbanismo S.A. (Brasil).
Uma análise crítica dos projetos participantes, tanto os premiados como outros enviados
por grandes escritórios internacionais, fornece um panorama do estado da arte do desenho
urbano no nível prático. Antes da análise do projeto que venceu o primeiro lugar, que norteou
o desenvolvimento e execução do parque olímpico em seu modo jogos (mas, como será visto,
não necessariamente sua transição ou legado), a ser apresentado devidamente no capítulo 3.2.1
desta segunda parte da tese, serão apontadas algumas características relevantes dos outros
projetos, que contribuem para as futuras análises das obras olímpicas discutidas nesta tese, em
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termos das decisões formais e urbanísticas adotadas.
No projeto da segunda equipe colocada, liderada por Ron Turner, destaca-se ainda a
participação de Vicente Del Rio, cujas obras fizeram parte das discussões levantadas até o
momento sobre desenho urbano. Dito isso, não parece surpresa que tal proposta de legado
pareça incorporar aspectos da teoria contemporânea de desenho urbano e proponha uma
mistura de volumetrias e tipologias, dispostas em configurações próximas às de blocos
perimetrais, variando alturas e densidades. No modo jogos, três níveis distintos de acesso
(mídia, torcedores, delegações e logística) conformam a estrutura do parque, norteando o futuro
desenvolvimento de legado. Destaca-se a criação de uma ampla esplanada central (semelhante
ao que foi concretizado pela proposta vencedora do concurso) em formato de “Y”, que leva
os fluxos de torcedores até o final da península, onde foi idealizada a chamada “Praça das
Medalhas”, espaço aberto e arborizado sobre um platô elevado à beira d’água, para celebrações
e convivência. Importante ressaltar que tal espaço seria mantido pelo modo legado, propiciando
espaço público verde e arborizado, democratizando o acesso à orla e às vistas para a lagoa.
Questiona-se, no entanto, qual seria o papel da esplanada central como espaço público, uma vez
que a proposta parece deixa-la livre do acesso de automóveis, arborizando-a em alguns trechos
no modo legado, produzindo, dessa forma, duas grandes áreas públicas no modo legado.
No vídeo da terceira proposta premiada, o processo de construção do parque olímpico
aparece de forma esquemática, como em um “jogo” em que se escolhem edificações já prontas
(e iguais) para ocupar determinados espaços. Apesar de tal estratégia visual adotada pelo time
não poder ser o principal alvo da crítica, nota-se a escolha de se posicionar diversos edifícios
altos e soltos na margem da lagoa, denotando, ainda que de maneira implícita, alguma ideia
sobre urbanismo prevalecente no projeto, por mais que em forma de estudo preliminar. Na área
a oeste do parque, onde ficaria a maior parte dos novos empreendimentos, o modelo adotado é

Figura 103 - Proposta liderada por Ron Turner, que ganhou o 2o lugar. Modo Jogos (à esquerda) e Modo Legado
(à direita). (Fonte: https://concursosdeprojeto.org/2011/08/28/2%C2%BA-lugar-concurso-internacional-para-oparque-olimpico-rio-2016/ Acesso em: 26 jul. 2019)
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de edifícios laminares, dispostos a formar pátios internos, não em bloco perimetral (há recuos
entre os edifícios), mas em conformações que privilegiam espaços abertos entre as construções.
A malha viária mantém-se a mesma dos jogos para o legado, apenas removendo as instalações
temporárias. O COT é um conjunto de 4 “caixas”, dispostas em um quadrado, ao invés de
fileira, como presente na ilustração do Dossiê de Candidatura de 2009, e em outras propostas
enviadas ao concurso. Uma ampla faixa às margens da lagoa é recuperada, transformando-se
em um parque natural, com alguns percursos para pedestres e um píer/mirante no extremo
sul da península, que se mantém tanto no modo jogos quanto no modo legado. Neste último,
aparece ainda uma parte aterrada com vegetação no lado oeste da lagoa, próximo às margens,
conectada à península por duas vias, aparentemente para ciclistas ou pedestres.
No projeto de Camilo Cortesão (primeira menção honrosa), o espírito modernista
parece aflorar em demasia, com grandes edifícios laminares dispostos na orientação LesteOeste, algo um tanto quanto crítico para um país tropical como o Brasil. Apesar de alguns
desses edifícios configurarem ângulos e formatos mais interessantes que a simples lâmina, o
resultado criado é bastante racional e, possivelmente, homogêneo, característica relevante para
a análise do desenho urbano. As lâminas parecem possuir cerca de quinze pavimentos ou mais
(o máximo seria dezoito), mas alguns edifícios específicos parecem superar tal gabarito nas
áreas a noroeste do parque, incluindo um hotel. Outra questão curiosa é a aparente negação pela
proposta do time de Cortesão da parte onde se situava a vila autódromo, que acaba incorporada
ao projeto como área livre para futuros empreendimentos. De modo geral, os espaços entre os
edifícios de legado aparecem bastante arborizados, e mantêm-se três vias de acesso principais,
que cortam o parque em diagonal. No modo jogos, já se observam diversas árvores, que são
complementadas no modo legado para a distribuição dos edifícios. O COT é posicionado no
lado leste do parque, próximo aos equipamentos dos Jogos Pan-Americanos, dispostos em uma
linha escalonada, como um complexo único que abrange todas as arenas. Segundo o vídeo de
apresentação da proposta, o projeto utiliza os eixos originais do plano urbanístico da Barra da
Tijuca elaborado por Lucio Costa em 1969, próximos à Avenida das Américas, para nortear o
alinhamento do grid no modo legado; entretanto, a ideia parece ter gerado um resultado mais
abstrato do que realmente próximo ao intuito original. Por outro lado, ressalta-se que essa
proposta é a única entre as premiadas a sugerir que três braços d’água adentrem o terreno do
parque olímpico como elementos integrantes do projeto de legado, como canais que fazem
parte do bairro criado, entremeando áreas edificadas, possibilitando ambiências atraentes no
interior do terreno. Essa característica, se aproveitada pela proposta vencedora do concurso,
talvez tivesse criado pontos de interesse maiores para a futura ocupação da área, gerando
ambiências agradáveis, com a proximidade da água e do ambiente natural, assim como ficou
constatado na análise dos projetos de Orestad e Nordhavnen em Copenhagen. De fato, se os
projetos ganhadores do concurso tivessem a chance de participar de uma conversa aberta com a
população e entre os próprios vencedores, inclusive, teria sido possível aproveitar pontos fortes
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de uma proposta em outra. Em Copenhagen, como vimos, o processo de seleção dos projetos
para Orestad, nos anos 2000, envolveu debates públicos e consultas com a população após a
seleção dos projetos vencedores, e parcerias com o município para refinamento da proposta,
que incorporaram sugestões.
Estratégias similares às de Cortesão foram adotadas pela proposta - não premiada - de
Paulo Mendes da Rocha junto aos escritórios METRO Arquitetos Associados, BAK Gordon,
MMBB e Afaconsult (AFACONSULT, s.d.; METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS, s.d.),
uma ode ao urbanismo modernista, com seus edifícios laminares, de mesma tipologia e
gabarito, dispostos regularmente pelo terreno com orientação Leste-Oeste, algo questionável
dadas as condições climáticas do país. Além disso, destaca-se a criação de um canal que
cortaria o parque em sentido transversal, conformando um espaço com potencial para gerar
ambiências agradáveis ao longo dos edifícios futuros e também aumentar o valor dos imóveis
– possivelmente um ponto positivo, tanto em termos de desenho urbano quanto de viabilidade
econômica do modo legado. Entretanto, a quantidade de espaços residuais na proposta,
incluindo amplas áreas “vazias” próximo às margens da lagoa (em que não figura uma intenção
clara de projeto paisagístico), é marcante e, se consolidada, teria revelado suas mazelas já
pouco tempo após o término dos Jogos. O masterplan proposto por Paulo Mendes e sua equipe
parece desconsiderar toda a discussão crítica posterior ao modernismo, as questões amplamente
debatidas a respeito de cidades feitas para a escala do pedestre, com variedade de edificações,
lotes, tipologias, usos, espaços públicos... Cabe ressaltar, ainda, que, para um bom resultado da
escolha projetual adotada por Paulo Mendes e Cortesão de integrar braços d’água ao interior do
terreno, criando canais, o projeto de despoluição da Lagoa de Jacarepaguá, assim como previsto
inicialmente pelo plano de políticas públicas atrelado aos documentos para a candidatura dos
Jogos Olímpicos, deveria ser amplamente consolidado, garantindo a qualidade ambiental dos
espaços, além de seu desenho.
A proposta de legado da equipe de James Grose, que levou a segunda menção honrosa,
constitui em uma releitura geométrica de uma visão contextualista do grid urbano, baseada em
lotes menores e ruas mais estreitas, com diversidade de perspectivas e eixos, blocos perimetrais
e um retorno à cidade tradicional. No vídeo da proposta, a primeira cena, retratando a Barra da
Tijuca 2046, retrata uma cena urbana bastante distinta daquela observada atualmente – espaços
mais próximos da escala do pedestre, edifícios com menos recuos... Destacam-se ainda alguns
equipamentos que agregam para a esfera coletiva da cidade, presentes na proposta no modo
legado, tais como: uma piscina comunitária (transformação do estádio aquático construído);
uma prefeitura (com praça); um anfiteatro, cinema, duas escolas primárias e quatro secundárias;
biblioteca, dentre outros. Tais usos criam fluxos, capazes de gerar ambiências mais vibrantes
pela congregação de pessoas em diferentes horários do dia. Os edifícios sugeridos ocupam os
lotes de maneira a criar pátios internos, que, em conjunto com a variada e angulada estrutura
viária, criam diferentes perspectivas e percursos (uma possível visão seriada, aos moldes de
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Lynch). Além disso, são variados em altura e, por não apresentarem recuos das calçadas, criam
fachadas próximas às ruas, porém por vezes extensas demais (quase como edifícios laminares).
A escala do COT e dos outros equipamentos olímpicos deixados no modo legado destoa daquela
propiciada pelas novas construções em seu grid recortado e nitidamente mais compacto.
O time ganhador da terceira menção honrosa apresentou uma proposta bastante
detalhada, incluindo em suas pranchas conceitos relativos à forma física do novo bairro e à
promoção da memória e identidade do local. Destaca-se a ideia de trabalhar com “dois níveis
de percepção” (segundo a prancha 2 da equipe) - endoespaço e metaespaço; sendo o primeiro
referente aos espaços entre os edifícios, onde a vida social ocorre e o segundo como o resultado
da relação entre os edifícios, formando um conjunto identificável e facilmente reconhecível, em
oposição a construções isoladas. A proposta apresenta, de maneira geral, noções mais sólidas de
desenho urbano, presentes nos seguintes trechos de sua apresentação
A proposta apresentada (...) surgiu do entendimento de que (...) a construção de
uma comunidade demanda tempo, planejamento cuidadoso e, acima de tudo,
responsabilidades compartilhadas! Um processo minucioso que demanda uma
sensibilidade especial muito além do simples planejamento de uma infraestrutura
eficiente e de belos edifícios. Demanda uma visão de longo alcance para que se crie,
através do desenho urbano, um espaço que todos chamarão de seu, um lugar para
morar, amar, e criar a história pessoal de cada um. (Jorge Gerônimo Del Castillo
de Stéfani e equipe; Concurso Internacional para o Plano Geral Urbanístico (Master
Plan) do Parque Olímpico e Paraolímpico Rio 2016, Prancha 1)

Destaca-se aqui a menção ao tempo5 na descrição pela equipe, elemento primordial na
consolidação do legado e do local como nova urbanidade, conforme já amplamente discutido nos
5
Conforme discutido na introdução desta tese, junto ao desenho urbano, configura-se como fator decisivo
para a consolidação da dinâmica urbana.

Figura 104 - Proposta de Paulo Mendes da Rocha, METRO, BAK Gordon, MMBB e Afaconsult para o Modo
Legado do Parque Olímoico. (Fonte: AFACONSULT, s.d.)
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capítulos iniciais. Ressaltam-se, ainda, algumas estratégias de implantação para o modo legado
apresentadas, como a divisão dos empreendimentos em fases com sugestão de lançamento
antecipado das áreas na margem leste da lagoa para empreendimentos residenciais, os usos mistos
em blocos perimetrais (edifícios residenciais e comerciais na mesma quadra, como mostrado na
prancha 4), uma estética dos edifícios distinta daquela encontrada na Barra da Tijuca, aliando
construções com bastante uso de vidros, mas em configurações que privilegiariam a relação
entre calçada e edifício (aproximando-se de um modelo bastante observado nos masterplans
recentes de projetos de regeneração urbana em cidades europeias, por exemplo), bem como
algumas ideias que tocam aspectos culturais, como a venda de plaquetas de piso comemorativas
para o público, que teriam seus nomes gravados ali junto a placas de homenagem a atletas
olímpicos. Interessante notar que essa proposta manteve a vila autódromo intocada, e também
deixou uma grande esplanada central como parque, além de uma área ao nordeste do parque,
que servem de acesso e espaços de concentração para os equipamentos esportivos olímpicos,
tanto no modo jogos quanto no modo legado.
Dentre os masterplans que não ganharam, de escritórios nacionais e estrangeiros
renomados, destacam-se para fins da discussão sobre o estado do desenho urbano na prática
projetual as propostas dos escritórios Mecanoo, da Holanda (entre os dez primeiros colocados),
e Coop Himmeb(L)au, austríaco. A proposta de Mecanoo é importante, porque sua ideia de
legado visa contrariar a lógica predominante na Barra da Tijuca:
The Olympic and Paralympic Park provides a great opportunity in rethinking the
current model of development in Barra da Tijuca, which enables real estate logics to
prevail over the quality of public space. It’s important to change the current paradigm
to a new one focused on the cities sustainable development. (MECANOO, s.d.)

Figura 105 - Proposta de James Grose (BVN Achitecture PL and Consultants – Austrália) para o Modo Legado
do Parque Olímpico. (Fonte: http://www.bvn.com.au/projects/rio-2016-olympic-park-masterplan/ Acesso em: 26
jul. 2019)
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Segundo o site do escritório, a proposta para o parque olímpico liberaria 60% da área para
futuros empreendimentos, que, conforme o masterplan desenhado, denotariam maior densidade
que aquela existente na Barra. Além disso, o escritório idealizou uma série de espaços públicos
e usos mistos para o local, em conjuntos edificados com diferentes configurações e tipologias,
tornando o novo bairro uma “parte vital da cidade”. Entretanto, ressalta-se a transformação da
área ocupada pela Vila Autódromo em uma área verde.
Diferentemente da proposta holandesa, o time austríaco optou por um masterplan
conceitual, criando um modo jogos praticamente idêntico ao legado, com grandes estruturas
edilícias high-tech que seriam mantidas após o megaevento. O local foi concebido como um
parque, com amplos espaços públicos, porém já rigidamente definidos em conjunto a novos
empreendimentos, incluindo alguns marcos na paisagem com formas escultóricas e um grupo
de edifícios mais baixos (low-rise terraces), mais próximos à margem da lagoa, com princípios
de eficiência energética e sustentabilidade. Segundo a descrição no site do escritório, “o projeto
propõe um parque-distrito residencial e comercial, tanto como um equipamento para os Jogos,
quanto como um futuro bairro urbano com edifícios e paisagens desenhado como um ecossistema
interdependente que cria mais energia do que consome” (COOP HIMMELB(L)AU, 2010,
tradução nossa). Em termos de energia, priorizava-se a ventilação natural nos edifícios, que
serviriam de sombra uns aos outros, assim como a orientação norte-sul dos mesmos (uma
diferença para a proposta que ganhou menção honrosa e que distribui os mesmos em orientação
Leste-Oeste). A proposta, no entanto, nega o tecido existente (ainda que seu urbanismo seja
pobre) e propõe uma visão idealista, experimental, de futuro tecnológico, comercial e simbólico
que, se concretizado, traria grandes problemas de viabilização e manutenção. Apesar das
preocupações com eficiência energética e sustentabilidade, a integração com a cidade existente

Figura 106 - Proposta da equipe Mecanoo (à esquerda) e Coop Himmelb(L)au (à direita). (Fontes: https://www.
mecanoo.nl/Projects?project=110 e http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/olympic-lake-park-rio
Acesso em: 26 jul. 2019)
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e possibilidade de inclusão social parece improvável em um projeto desse tipo, ainda que
a forma seja atraente e alguns espaços criados interessantes. Destaca-se ainda a criação de
um lago no meio da península, que, de acordo com o escritório, adicionaria dois quilômetros
de orla no projeto, aumentando o valor imobiliário pela proximidade com a água e as vistas
proporcionadas. Segundo a descrição do projeto, “The built structures both for Games and
Legacy Modes are densified in order to preserve land for open space in form of water and
green. In each future urban parcel a gradient of densities is applied (low at the water, higher
behind) that could be realized through a mix of typologies.” (COOP-HIMMELB(L)AU, 2010).
Entretanto, ressalta-se que essa variedade de tipologias em nada se aproxima da tradição
arquitetônica ou urbanística brasileira, nem de um passado tradicional, nem daquele modernista,
criando uma nova realidade próxima da utopia, ou então, de um parque temático. Ainda que
a cidade possuísse recursos para bancar tal projeto, a concepção de cidade presente ali parece
distante de uma leitura do urbano brasileiro como espaço multicultural e social.
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Mesmo na mais simples escolha estética de material ou de dimensões, o
construtor revela o tipo de homem que é e o tipo de comunidade que serve.
(MUMFORD, 1952, p.101)

7.1. Modelo “Barra” de Urbanismo

O parque olímpico da Barra da Tijuca foi o principal núcleo dos Jogos, onde a
maior parte das competições esportivas aconteceram. Com área de 1,18ha e localizado no
antigo Autódromo de Jacarepaguá, inserido na região de mesmo nome, foi classificado
como pertencendo à Barra da Tijuca por uma razão estratégica por parte das autoridades
governamentais (atendendo, possivelmente, a interesses privados de empreiteiras que ali
investiriam) para atrair maior atenção ao local e integrá-lo ao eixo de expansão a oeste
já conhecido e consolidado. Com amplos terrenos disponíveis, alguns equipamentos
esportivos de alta performance já construídos em virtude dos Jogos Pan-Americanos
de 2007 na cidade, bem como grandes centros de convenções como o Rio Centro, a
Barra da Tijuca (estendendo-se para Jacarepaguá) tornou-se local ideal para a realização
do megaevento olímpico, podendo atender à demanda das construções necessárias ao
evento, ao mesmo tempo em que se alinhava aos interesses do mercado imobiliário que,
em parte era detentor de terrenos próximos6 e, em outra, seria responsável por vender
imóveis no local após os Jogos, por meio da parceria público-privada consolidada para
sua concretização, conforme será visto adiante.
A baixada compreendendo a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e
6
Pertencem à Carvalho Hosken, por exemplo, os terrenos onde foram implantados os edifícios da
Vila Olímpica, próximo ao Parque Olímpico, como será visto mais adiante neste capítulo.
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Jacarepaguá havia sido objeto de plano urbanístico pelo mestre modernista Lucio Costa (autor
do Plano Piloto para Brasília anos antes) em 1969, após ter sido convidado pelo Governo do
Estado da Guanabara7 (REZENDE; LEITÃO, 2014). Como reforçam Vera Rezende e Gerônimo
Leitão (2014, p.674), a Barra da Tijuca possuía 82 quilômetros urbanizáveis, o que correspondia
a 10% da superfície de toda cidade e 20% de toda área urbanizável à época. Antes uma área
predominantemente rural e agrícola, marcada por grande diversidade de ecossistemas, era
parcamente ocupada, tendo somente em 1951 – época em que Copacabana despontava como
símbolo cultural e cosmopolita carioca – um projeto de alinhamento aprovado pelo município8
para definir diretrizes viárias na Planície de Jacarepaguá, que serviram de base para o plano de
Costa em 1969 (CARDEMAN, 2014, p.41).
O plano de Costa estruturava a Barra da Tijuca em 46 áreas (CARDEMAN,
2014), observando as condições ambientais e contextuais. Visava criar um novo centro,
descongestionando as áreas já estabelecidas e saturadas da Zona Sul. Segundo Lucio Costa
(2010),
[...] deverá fatalmente surgir na baixada um novo foco metropolitano norte-sul,
beneficiado pelo espaço, pelo acesso às áreas industriais, pelas disponibilidades de
mão de obra e por amplas áreas contíguas para residência e recreio, e que não será
apenas um novo centro relativamente autônomo à maneira de Copacabana e Tijuca,
mas, como se verá adiante, novo pólo estadual de convergência e irradiação. [...]o
primeiro impulso, instintivo, há de ser sempre o de impedir que se faça lá seja o que
for. Mas, por outro lado, parece evidente que um espaço de tais proporções e tão
acessível não poderia continuar indefinidamente imune, teria mesmo de ser, mais cedo
ou mais tarde, urbanizado. [...] A primeira dificuldade que se apresenta, portanto, ao
urbanista, é esta contradição fundamental. A ocupação da área nos moldes usuais, com
bairros que constituíssem no seu conjunto praticamente uma nova cidade, implicaria
na destruição sem remédio de tudo aquilo que a caracteriza. O problema consiste então
em encontrar a fórmula que permita conciliar a urbanização na escala que se impõe,
com a salvaguarda, embora parcial, dessas peculiaridades que importa preservar.

Costa propôs uma revisão do plano de vias arteriais de 1951 (PA 5596), adotando um novo
partido urbanístico, que criava diversos núcleos urbanos na região (COSTA, 2010; ANDRADE,
2009). Como eixo moderno da cidade, a Barra foi pensada com vias arteriais bem definidas,
que levariam o fluxo das partes congestionadas da cidade – especialmente a Zona Sul - para
aquela nova área até então pouco explorada a oeste. Assim, ampliaram-se as principais vias
existentes, ao lado das quais foram projetados bairros, seguindo um modelo bastante funcional
7
A fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro viria a ser decretada pela Lei
Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, art. 8º, sendo implementada a partir de 15 de março de 1975,
conforme o referido artigo.
8
Trata-se do Projeto Aprovado de Alinhamento (PAA) 5596, elaborado pelo DER do Estado da Guanabara.
Tal plano já contemplava uma estrutura viária racional com avenidas cortando a Barra da Tijuca de leste a oeste e
conectando a orla ao interior, próximo à zona norte da cidade. Já constavam no plano, por exemplo, as principais
avenidas da Barra: a Avenida Sernambetiba (atual Av. Lucio Costa, à beira-mar); a via 11 (atual Av. Ayrton Senna,
que se conecta à Linha Amarela, que vai até a Ilha do Fundão, na zona norte; a via 9 (atual Av. Salvador Allende,
que corre paralela à Av. Ayrton Senna), a via 3 (Av. das Américas, antes parte da BR101) e a via 5 (correspondente
à Av. Abelardo Bueno, logradouro do Parque Olímpico).
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e setorizado. O plano de Costa manteve o traçado de algumas áreas, que haviam sido loteadas
anteriormente, como as partes mais ao leste conhecidas como Tijucamar e Jardim Oceânico
(onde hoje se localiza a única estação de metrô da Barra, de mesmo nome) e outras mais a oeste,
no Recreio dos Bandeirantes. É por tal razão que se nota uma grande diferença urbanística e de
desenho urbano em diferentes áreas pertencentes ao plano. No Jardim Oceânico, predomina um
traçado um pouco mais próximo àquele observado nos bairros mais tradicionais, com quadras
menores e escala mais comedida9, inclusive com gabaritos mais baixos, enquanto no restante
da Barra, o modelo urbanístico funcionalista criou cenários de amplos lotes ocupados por torres
isoladas, conectados às outras partes por extensas avenidas.
Para Rezende e Leitão (2014, p.675), as semelhanças com o Plano Piloto de Brasília são
evidentes na racionalidade proposta, bem como na “ausência de lotes ou quadras tradicionais e
a verticalização utilizada como estratégia para a concentração de áreas edificadas com a criação
de áreas vazias”. Lawrence Herzog (2013, p.126) também destaca uma mesma “racionalidade
corbusiana” para os planos de Brasília e Barra da Tijuca, em que se prioriza os automóveis
sobre a escala humana, do pedestre, insistindo-se no modelo de torres isoladas no espaço, sem

9
Ver PAA 8997, elaborado pelo Grupo de Trabalho da Baixada de Jacarepaguá e assinado por Lucio Costa,
que substituiu o PAA 5596, com o traçado do Jardim Oceânico já visível no mapa, sobre o qual são traçadas as
novas vias.
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Figura 107 - Sequência de fotos da Rua Olegário Maciel, no Jardim Oceânico, bairro que marcou o início da
ocupação da Barra da Tijuca. Aqui, a escala é diferente, havendo predominância de gabaritos baixos e configurações
mais perimetrais de quadra, bem como uma alta intensidade de comércios e serviços no térreo, em meio a edifícios
resideniciais do entorno. (Fotos da autora, 18/01/2019)

espaços públicos os conectando. Apesar das semelhanças, algumas diferenças são cruciais:
a propriedade das terras, limitando a atuação do poder público no plano de urbanização das
duas realidades (REZENDE; LEITÃO, 2014, p.681), e a influência de atores privados na
configuração dos empreendimentos. Enquanto o desenvolvimento urbanístico de Brasília fora
muito mais influenciado pelo governo, inclusive com a criação de amplos espaços cerimoniais e
monumentais de caráter simbólico, o da Barra seguiu a lógica do desenvolvimento de uma nova
cidade afastada, “definida por conforto e segurança, espaços abertos, e natureza (o oceano)”
(HERZOG, 2013, p.125, tradução nossa), em que os agentes privados teriam expressiva
influência sobre os resultados formais e espaciais. O próprio Lucio Costa (1980, p.1 apud
REZENDE; LEITÃO, 2014, p. 681), em relação à Barra da Tijuca, afirmou que “a área já havia
passado para a mão de particulares, cabendo ao poder público apenas definir e instalar a trama
viária básica, bem como definir os critérios de ocupação a serem obedecidos pela iniciativa
privada...”. Dentre esses particulares, estava um grupo pequeno de grandes construtoras, como
o Grupo Desenvolvimento (discutida adiante) e a Carvalho Hosken (esta ainda grande detentora
atualmente de terras na região e com enorme influência no projeto olímpico), que possuía a
maior parte das terras da Barra, com amplas glebas, nas quais foram construídos projetos de
grande escala como condomínios de torres residenciais (HERZOG, 2013, p.127). O modelo do
condomínio fechado (torres e casas) passava a ser a regra no desenvolvimento do novo bairro,
distanciando-se de uma concepção de urbano como encontrada nos bairros antigos do Rio.
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Costa apresenta em sua descrição do plano preocupação com o desenho urbano da nova
região, destacando-se o seguinte trecho, em que exalta o uso misto e uma escala humana no
térreo:
Articulado aos edifícios residenciais, deverá haver um sistema térreo autônomo de
lojas e toda sorte de utilidades, com passeio coberto de seguimento contínuo, embora
quebrado por sucessivas mudanças de rumo, criando-se assim pátios, pracinhas e
áreas de recreio para crianças, tudo com o objetivo de propiciar a convergência em
vez da dispersão. (COSTA, 2010)

Entretanto, a veia modernista de Costa pulsa em outros, como:
Na faixa de dunas entre a via e a lagoa de Marapendi, os núcleos não estaria [sic]
uniformemente alinhados em relação à estrada,; o afastamento entre eles seria igualmente
da ordem de 1km, e as edificações, em número limitado, seriam exclusivamente torres
com a altura correspondente a quatro vezes a maior dimensão em planta baixa, para
unidades de 25 a 30 pisos. Estes núcleos disporiam também de comércio térreo, ou em
nível inferior, com as demais amenidades e facilidades requeridas e teriam, da mesma
forma que os núcleos do lado norte, arquiteto autônomo responsável. [...] Nos largos
vazios arenosos circundantes seriam permitidos unicamente agrupamentos espaçados
e de afastamento desigual em relação à BR, compostos de um certo número de lotes
circulares de 40 a 100 metros de diâmetro, ou mais, destinados a mansões ou casas
menores, sempre com uma taxa de ocupação limitada a 10% [...]. Esses conjuntos de
torres, muito afastados, além de favorecer os moradores com o desafogo e a vista,
teriam o dom de balizar e dar ritmo espacial à paisagem, compensando ainda, por
outro lado, o uso rarefeito do chão mantido agreste. (COSTA, 2010, itálicos nossos)

Apesar da definição de critérios e da presença de Lucio Costa como consultor especial
em sua implantação, o plano urbanístico da Barra enfrentou inúmeras dificuldades em manter
os princípios originais ao longo dos anos, tanto pelas sucessivas transformações do “Grupo
de Trabalho” criado em 1969 para coordenar os projetos urbanos na região10, quanto pela
expressiva valorização fundiária, que superou 1900% nos primeiros seis anos de implantação do
plano (REZENDE; LEITÃO, 2014; FERNANDES, 2013), impulsionando novas dinâmicas de
ocupação do território. Apesar do resultado observado atualmente na Barra da Tijuca estar longe
do desejado e ser marcado por uma forma urbana excludente, homogênea e hostil às interações
sociais no nível da rua e dos espaços públicos, questiona-se, no entanto, se a completa realização
do plano de Lucio Costa ao longo dos anos não teria criado também cenários desfavoráveis à
consolidação de dinâmicas urbanas mais vibrantes, heterogêneas e sustentáveis. Quando Costa
afirma que cada núcleo urbano teria um “arquiteto autônomo responsável”, posiciona-se contra
o princípio básico de desenvolvimento da cidade e do desenho urbano, que é a multiplicidade de
agentes, criando espaços urbanos variados, fruto de decisões e projetos concebidos ao longo do
tempo, por diferentes pessoas e profissionais. Ao delegar o desenvolvimento urbano de núcleos
daquela região a um único autor, Costa estaria promovendo um projeto arquitetônico de grande

10
Como relatam Rezende e Leitão (2014), o Grupo de Trabalho foi convertido em “Superintendência de
Desenvolvimento da Barra da Tijuca” (SUDEBAR) em 1974 e em “Assessoria de Projetos Especiais” em 1981,
momento no qual as funções reguladoras foram drasticamente reduzidas.
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escala, ao invés do desenho urbano. Cabe lembrar que, na época, o planejamento modernista já
era amplamente criticado internacionalmente, começando o desenho urbano a se desenvolver
como campo disciplinar.
Um exemplo marcante do que poderia ter sido consolidado na Barra caso os planos
iniciais fossem seguidos é o projeto para o Centro da Barra, de autoria do arquiteto Oscar
Niemeyer, aprovado em 1970, que denota o sonho modernista em uma escala desmensurada,
com 71 torres residenciais circulares isoladas, de 34 pavimentos, separadas de uma área de
comércio, num claro reflexo do funcionalismo modernista (Figura 107). Costa (2010) afirma
que tal projeto contribuiu para a adoção naquele trecho de “partido que transformará a praia da
Barra na futura praia das Torres”. Ressalva, porém, que o projeto precisaria ser dividido em dois
conjuntos, um em cada lado do canal de Marapendi (onde corre a Av. Pref. Dulcídio Cardoso,
antes denominada Via 2), para não criar uma “barreira edificada bloqueando ostensivamente o
acesso á [sic] baixada” (COSTA, 2010). O conjunto seria erigido pelo Grupo Desenvolvimento
e fazia parte do complexo imobiliário chamado Athaydeville (em homenagem ao presidente
do Grupo, Múcio Athayde), que totalizava mais de um milhão e meio de metros quadrados.
Além da porção denominada Centro da Barra, com áreas definidas para as torres residenciais
e para os empreendimentos comerciais, o projeto previa um setor de mansões, com terrenos a
partir de 1000m², 166.300m² para o setor hoteleiro e turístico, bem como amplas áreas para o
setor comercial que já começava a se instalar, com shopping center, supermercados, prédios de
escritórios e estúdios da Rede Globo. Do projeto original, apenas três torres foram construídas,
duas na Avenida das Américas (Figura 108) e uma na Avenida Lúcio Costa.
Criticamente, a questão da habitação social pouco fez parte das discussões (REZENDE;
LEITÃO, 2014, p.683) do plano de Costa, assim como um transporte de massa eficiente,
ocasionando a multiplicação de favelas e ocupações irregulares no plano, especialmente em
áreas próximas às lagoas e córregos (FERNANDES, 2013). Com o insuficiente saneamento
básico e ambiental na região (redes de água e esgoto) nos anos 198011 (FERNANDES, 2013)
e a urbanização desenfreada12, os sistemas hídricos e a paisagem natural sofreram impactos
11
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) só foi começar as obras do “Programa de
Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá” (PSBJ), com sistema completo de
esgotamento sanitário (troncos coletores, elevatórias, uma estação de tratamento de esgoto, redes de coletora e
emissário submarino) a partir de 2001. A Estação de Tratamento de Esgoto Barra (ETE-Barra) foi concluída em
2009 como parte das obras necessárias aos Jogos Olímpicos de 2016. (CEDAE, 2018).
12
De acordo com documento da Secretaria Municipal da Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, de 2011
(SMSDC, 2011), a região administrativa da Barra da Tijuca passou de 5.779 residentes em 1970 para 174.353
em 2000, um dos aumentos mais expressivos da cidade. Além disso, a ação do mercado imobiliário na região
respondeu, em 2004, por 69,3% das unidades lançadas em empreendimentos imobiliários efetuados na cidade.
O crescimento acelerado da região implica em uma participação expressiva na variação no total de domicílios
da cidade, entre 1991 e 2000, como aponta o documento, da ordem de 25%. Com dados sobre os habitantes,
depreende-se ainda o perfil dos domicílios formados. O IDH da Barra figurava, na época da publicação, em
5ª posição (0,918). Na mesma Área de Planejamento (AP 4.0), entretanto, outras duas regiões administrativas
apresentavam IDHs bem mais baixos – a “Cidade de Deus” (onde fica a favela de mesmo nome), por exemplo,
mostrava um índice em 0,754, um dos sete últimos. No ano de 2000, a longevidade média na AP 4.0 era de 71,76
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Figura 108 - Centro da Barra, com plano de massa projetado por

Figura 109

Niemeyer em 1970, publicado no Jornal do Brasil, de 19/07/1970.
Matéria reproduzida no post “Torres da Barra” no blog “Saudades do
Rio”, em 13/03/2017. Disponível em: http://saudadesdoriodoluizd.

construídas na Av. das Américas
(Foto da autora, 18/01/2019).

-
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blogspot.com.br/2017/03/torres-da-barra.html

marcantes, observando-se em especial a poluição das lagoas e dos córregos (SILVA, 2006).
A partir de meados da década de 1970, surgiam os primeiros condomínios residenciais
privados, que, ao reunirem serviços e lazer às residências, bem como uma promessa de
segurança maior, passaram a atrair um grande contingente de pessoas, tornando a Barra da Tijuca

anos, superior à média da cidade do Rio de Janeiro (70,26). Isto pode indicar um número significativo de idosos em
uma projeção de médio a longo prazo, o que implica em necessidades urbanísticas e arquitetônicas diferenciadas.
Afinal, é sabido que para a maior parte dos cidadãos, a aposentadoria possui um valor bem inferior ao recebido
durante a vida ativa, fazendo com que as pessoas reduzam gastos e escolham tipos de moradia diferentes de
quando eram mais novas – sem mencionar a questão do número de pessoas habitando o mesmo domicílio nessa
fase da vida. Outro dado importante mencionado pelo documento refere-se à renda média do habitante da AP 4.0:
em 2000, a renda média era de R$ 808,04 (cerca de 5,35 salários mínimos), superior à média da cidade (cerca de
quatro salários mínimos ou aproximadamente R$ 600,00). No entanto, é importante ressaltar o abismo econômico
entre a Barra da Tijuca e as demais localidades: das três regiões administrativas dessa área de planejamento, apenas
a Barra da Tijuca possuía renda acima da média municipal (com R$ 1.694,12). A maior taxa de alfabetização
também era na Barra, com 97%, assim como a maior média de anos de estudo (8,6 anos). As outras duas regiões
administrativas, Jacarepaguá e “Cidade de Deus”, apresentam índices bem piores, especialmente em termos de
anos de estudo (a última possuía média de cinco anos). Isso revela um perfil bastante diferenciado da Barra da
Tijuca em relação às outras regiões administrativas da mesma área de planejamento. Com índices mais positivos
em todos os aspectos, a Barra configura-se como um bairro de alto padrão que vem se desenvolvendo neste
sentido, ao contrário e a descompasso das outras áreas adjacentes. O crescimento populacional vem acompanhado
do crescimento no tráfego de automóveis, gerando um pêndulo entre a Barra da Tijuca e as outras regiões do
Rio: o deslocamento, possível apenas por ônibus e automóveis, é bastante demorado e congestionado. Ainda que
os moradores trabalhassem em áreas na própria Barra da Tijuca, o uso do carro é praticamente indispensável,
visto as grandes distâncias entre os edifícios, e a impossibilidade de se utilizar bicicletas em um clima tão quente
com arquiteturas ainda pouco preparadas para promover este hábito. Basta observar uma foto aérea de qualquer
uma das principais avenidas da Barra da Tijuca para compreender que seu modelo urbanístico é completamente
“rodoviarista” e não voltado ao pedestre – a experiência ao nível do passante corrobora de maneira ainda mais
árdua.
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Figura 110 - Athaydeville, conforme anúncio publicitário da época. Disponível em: http://www.paraisoocupado.
com/wp-content/uploads/2016/07/athaydeville001_sml.pdf Acesso 22 maio 2018.
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Figura 111 - Propaganda do Centro da Barra, provavelmente na década de 1970, destacando a cidade antiga
como "inferno" e a Barra como o "paraíso". Disponível em: http://www.paraisoocupado.com/wp-content/
uploads/2016/12/lagoabarrapublicidade.pdf Acesso: 22 de maio de 2018.
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uma região bastante populosa, porém com modelo de baixa ocupação do solo. Além disso, a
proximidade com praias mais inóspitas e selvagens e uma malha viária que ainda tornava a
zona oeste razoavelmente isolada, viria a adicionar à ideia de um bairro urbano diferenciado
e exclusivo. Propagandas da época associavam a Barra ao “paraíso”, em contraponto ao
“inferno” representado pela cidade antiga, considerada “sufocada, congestionada, desumana
e ruidosa” (Figura 110). De fato, não só o aspecto físico, formal e tipológico de bairros como
Copacabana era criticado, mas a ideia de vida urbana que eles representavam, com variedade
de usuários e grupos sociais, palco para a imprevisibilidade e espontaneidade, características
consideradas negativas em nome de um novo bairro afastado e seguro (HERZOG, 2013, p. 126127) Observa-se, portanto, que diferentes concepções de urbano nortearam o desenvolvimento
e forma urbana das diversas partes da cidade do Rio de Janeiro (lembrando a definição de
desenho urbano de Castells). Nos bairros mais antigos, predominava uma ideia da cidade
como local para aglomeração e encontros, mesmo no desenvolvimento da Zona Sul nos anos
1950, que, apesar de um escape do centro, também propôs densidade e tornou-se agitado e
diversificado centro cultural e urbano (GODFREY; ARGUINZONI, 2012; GILBERT, 199513).
No caso da Barra, o ideário de urbano procurado é outro – o isolamento, a calmaria, a natureza
selvagem que aos poucos seria urbanizada por um planejamento racional e funcional, com os
principais nomes do urbanismo modernista brasileiro.
Contrariando a lógica urbana tradicional, já os primeiros novos empreendimentos da
Barra criavam espaços delimitados e protegidos, que se tornaram um “paradigma para futuros
empreendimentos” (REZENDE; LEITÃO, 2014, p.679). De fato, o paradigma não se alterou
nas quatro décadas seguintes, permanecendo um modelo de ocupação dos lotes ensimesmado,
sem estabelecer relações com o entorno. Com a proliferação de condomínios murados, com
diversas torres, a região foi se consolidando de maneira inversa àquela obtida nos bairros mais
antigos, no centro e Zona Sul, em que uma variedade de tipologias, lotes e espaços públicos era
configurada.
Ao longo das décadas, uma série de alterações na legislação de uso e ocupação do
solo foi concretizada, alterando gabaritos e estabelecendo novos critérios urbanísticos para
a região. Destaca-se, entre 1979 e 1984 (ano no qual a legislação é revista), a proliferação
dos apart-hotéis, que atraiu particularmente o setor imobiliário, como argumentam Rezende e
Leitão (2014, p.686), pela aplicação de índices construtivos maiores que aqueles previstos pelo
plano de Lucio Costa. O Decreto nº 3046 de 27 de abril de 1981, que disciplinava a ocupação
13
Interessante também no artigo de Godfrey e Arguinzoni a discussão sobre a mistura de grupos sociais
encontrada nos bairros da Zona Sul, que, apesar de existente, também é claramente compartimentada, tanto na
dualidade favela-cidade formal quanto nas segregações nos espaços públicos, sendo a praia o principal deles.
Gilbert, no entanto, parece exaltar a coexistência dos diferentes grupos e rendas em um mesmo espaço na cidade
do Rio de Janeiro (o que a diferencia de outras megacidades globais), afirmando que bairros de alto padrão também
abrigam habitantes de baixa renda – notadamente nas favelas, mas também por uma diversidade de tamanhos de
apartamentos construídos em bairros como Copacabana, por exemplo, permitindo a convivência de famílias de
diferentes níveis econômicos.
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do solo na área da Zona Especial 5 (ZE-5, a Barra da Tijuca, estabelecida pelo Regulamento
de Zoneamento do Rio de Janeiro de 197614), estipulava, por exemplo, um gabarito máximo
de seis pavimentos para residências multifamiliares, com taxa de ocupação máxima de 25%
e afastamentos de 10m, e dois pavimentos para edifícios de uso comercial, com taxa de
ocupação máxima de 40%. Os hotéis e hotéis-residências, entretanto, poderiam chegar a 15
pavimentos. Tais parâmetros estimulavam uma verticalização comedida da região, bem como
um modelo de baixa densidade pelas taxas de ocupação dos terrenos, em relação a regiões já
consolidadas da cidade, como Copacabana15. Alterações em termos do traçado viário proposto
também podem ser notadas: o conjunto proposto por Costa entre a Avenida das Américas e a
Lagoa de Jacarepaguá com ruas oblíquas e outras curvilíneas cortando-as transversalmente16
deveria ser estendido até a Estrada Ver. Alceu de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, como
mostra o PAA 8997. Atualmente, no entanto, tal traçado foi concretizado até cerca de 2km da
Avenida Salvador Allende, estando as demais áreas ocupadas de maneira diversa, com quadras
de tamanhos distintos, sem uma lógica clara, em diferentes configurações, com condomínios
fechados de casas e edifícios, além de shopping centers e outros estabelecimentos comerciais.
Nos anos 1980, multiplicaram-se os shopping centers, grandes caixas cercadas de
estacionamentos, nas principais vias do bairro, que se tornaram grande atrativo para a vida urbana
na região. Já nos anos 1990, um novo boom imobiliário ocorreu, dessa vez com lançamento de
complexos de salas comerciais e escritórios e empreendimentos residenciais de luxo na faixa

14
Decreto nº 322 de 3 de março de 1976. O art. 194 descreve a ZE-5 como objeto do Plano Piloto da
Baixada de Jacarepaguá.
15
Cardeman (2011) discute a configuração da forma urbana nas quadras de Copacabana, em termos
dos gabaritos e ocupação do térreo permitida pela legislação: em 1940, permitiam-se dez pavimentos, e não se
tinha limite de densidade para novas edificações, criando projeções horizontais sobre os lotes bastante extensas,
restringidas apenas por prismas de ventilação para as partes internas das unidades. Com a Planta de Zoneamento de
1946, o limite de profundidade de novas edificações passou a ser de 23 a 30m, dependendo da largura da quadra,
e seu gabarito máximo ficou estabelecido em doze pavimentos, parâmetro que foi estendido à maioria das quadras
em 1958 (CARDEMAN, 2011, p.10).
16
Traçado este apropriado pela equipe de Camilo Cortesão (primeira menção honrosa) na proposta enviada
para o Concurso de 2011 para o plano geral urbanístico do Parque Olímpico da Barra.
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litorânea da atual Av. Lucio Costa (REZENDE; LEITÃO, 2014, p.689).
Embora se pareça afirmar pela literatura crítica que o desvirtuamento do plano original
de Lucio Costa pelas quatro décadas seguintes foi o promotor de um urbanismo irracional,
fundamentado na lógica do mercado imobiliário, questiona-se se sua manutenção teria promovido
um urbanismo melhor (em termos da qualidade de vida e sustentabilidade propiciadas), com
alguns exemplos claros do funcionalismo indicando o contrário. Apesar de algumas diretrizes
do plano de 1969 sugerirem resultados urbanos mais atraentes, como o caso de sua proposta para
o Centro Metropolitano da Barra, localizado próximo ao entroncamento da Av. Ayrton Senna
(então Via 11) com a Av. Abelardo Bueno, para o qual fora desenhado um grid quadriculado,
com cantos de quadra chanfrados - em formato semelhante ao que fora realizado em Barcelona
pelo plano Cerdá -, sua ideia de ocupação também não fugia do modelo verticalizado e de baixa
taxa de ocupação do solo, promovendo cidades distantes do nível da rua, destinada aos fluxos
em constante ascensão dos automóveis. Costa (2010) estipulava um adensamento para a área
com torres de 70 pavimentos nos quarteirões centrais e de 40 a 50 nos demais. Previa conexões
com um futuro metrô e monotrilho, até a Cidade Universitária e o Aeroporto Galeão, bem
como a ligação pela BR 101 (Avenida das Américas) até a região portuária central. No entanto,
Costa (2010) defendia que tal área deveria ser deixada intocada, até que o momento em que sua
urbanização fosse necessária chegasse:
É evidente que a ocupação dela não será para tão cedo. Na vida das cidades as dezenas
são frações, a unidade é a centena, ou a sua metade. Durante muito tempo ainda,
deixe-se a várzea tal como está, com o gado solto pastando. E só quando a urbanização

Figura 112 - Da esquerda para a direita: Av. das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, em 9/12//2015,
evidencia a falta de preocupação com o pedestre nas principais avenidas da região. Após sair do ônibus, não
há calçadas ou caminhos bem definidos para atravessar a rua.; Condomínio Rio 2 na Av. Abelardo Bueno, em
2/05/2014; Condomínio Pontões da Barra, na Av. das Américas, em 9/12/2015; Vista do Condomínio Riviera del
Fiori (prédios) para o Condomínio Jardim Barra da Tijuca (casas) em 18/01/2019 e, por fim, Estação BRT Riviera
na Av. das Américas, com a massa de prédios erigidos do Condomínio Península, também em 18/01/2019. (Fotos
da autora)
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da parte restante, da Barra a Sernambetiba, se adensar; quando a infraestrutura,
organizada nas bases civilizadas e generosas que se impõem, existir, e a força viva
da expansão o impuser, – ai então sim, terá chegado o momento de implantar o novo
centro que, parceladamente embora, já deverá nascer na sua escala definitiva.

Pode-se questionar se a implantação da infraestrutura viária e de transportes em
primeiro lugar, antes da chegada do desenvolvimento imobiliário, não teria proporcionado uma
ordenação do território mais próxima a conceitos pensados originalmente, bem como garantido
um desenvolvimento urbano mais racional e integrado, assim como é feito em países como a
Dinamarca e Inglaterra, cujas experiências foram em parte discutidas no capítulo 1 desta tese.
Entretanto, segundo o próprio Lucio Costa, tal estratégia poderia gerar um efeito contrário na
urbanização, e, portanto, defendia a concretização de seu plano em partes:
Mas, como já se acentuou, é preciso dar tempo ao tempo, e não antecipar a ocupação
da área. A princípio poderia parecer conveniente a implantação prévia do sistema
viário preconizado para o local, a fim de assim garantir-lhe o futuro já nos moldes
concebidos. Este método teria o risco de provocar uma primeira e segunda fases de
construções certamente impróprias e numa escala indevida, o que só serviria para
aviltar a área, dificultando-lhe a ocupação quando a maturidade urbana a impusesse.
Ao passo que a manutenção da campina verde com o seu ar bucólico atual infunde
respeito e dignidade à paisagem.

Em 2009, foi inaugurado no terreno próximo ao cruzamento da Av. Abelardo Bueno com
a Av. Imperatriz Leopoldina o Centro Internacional Sarah de Neuroreabilitação e Neurociências.
A partir de então, a área começou a ser mais intensamente construída, tendo sido inaugurado
um shopping center no final de 2013, um hotel em 2015 (como parte das preparações para
as Olimpíadas 2016) e prédios comerciais, faceando a Avenida Abelardo Bueno. Os terrenos
pertencem ao setor privado, diferentemente do que fora imaginado por Costa, para quem a área
deveria ser desapropriada pela prefeitura e construída com base em parcerias público-privadas,
criando ali um centro complementar ao centro antigo (COSTA, 2010; GERBASE; AUTRAN;
CANDIDA, 2013).
Percebe-se que as leis para ocupação do solo na Barra foram sendo alteradas ao longo
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Figura 113 - O caminho para o Terminal Alvorada na Barra da Tijuca,
a partir do Shopping New York City Center, na Av. das Américas. A
Cidade das Artes, projeto de Christiam Potzamparc, situa-se em uma
praça viária com difícil acesso a pedestres. (Fotos da autora, 21/10/2016)

dos anos, especialmente em vista de grandes eventos sediados pela cidade no século XXI.
A Lei Complementar nº 74, de 14 de janeiro de 2005, que trata especificamente de parte da
subzona A16-A, onde se localiza a península do autódromo e atual parque olímpico17, alterou
os gabaritos máximos estabelecidos pelo Decreto de 1981, passando-os de seis pavimentos
para doze. Além disso, permitiu a construção de equipamentos esportivos para os Jogos PanAmericanos de 2007 na área ocupada pelo Autódromo de Jacarepaguá, além de edifícios de
uso residencial multifamiliar, comercial e serviços, hoteleiro, e “destinados a atividade de lazer
e diversões de natureza turística”, alinhando a área, portanto, aos interesses de consolidar, ali,
o futuro parque olímpico do Rio de Janeiro. Destaca-se também a designação da área da Vila
Autódromo, localizada na adjacência direta do Parque Olímpico no autódromo de Jacarepaguá,
como Área de Especial Interesse Social, incluindo-a na lista original existente no Capítulo III
do Decreto de 1981, o que, no entanto, não foi respeitado conforme observado posteriormente
nas preparações para as Olimpíadas de 2016 (GARCIA, 2014, p.370; WILLIAMSON, 2017).
A Lei Complementar nº 74/2005 também alterou o Índice de Aproveitamento da Área
(I.A.A. ou coeficiente de aproveitamento, C.A.) referente à península do autódromo, que
passou a ser de uma vez a área do terreno, sem contabilizar os equipamentos esportivos. Na lei
de 2013, esse índice passou a ser uma vez o valor total da área destinada ao Parque Olímpico
(1.180.000 m²). O artigo sobre gabaritos também foi revisado: o limite de edificações não
destinadas à hotelaria passou de doze para dezoito pavimentos, enquanto o das hoteleiras ficou
em 22 pavimentos. Além disso, a lei permite a construção de um pavimento de estacionamento
coberto, que passa a poder ocupar todo o terreno no nível térreo, formando uma plataforma com
afastamento frontal de dez metros, acima da qual poderão estar as dependências de uso comum

17
Pelo Decreto nº 3046 de 27 de abril de 1981, Capítulo III, a Subzona A-16 “abrange as áreas marginais
da Lagoa de Jacarepaguá, é limitada ao norte pela Avenida Embaixador Abelardo Bueno e seu prolongamento até
a Avenida Alvorada, ao sul, pela Via 4 do PA 8997; a leste pela Via de Contorno da Lagoa de Jacarepaguá do PA
8997 e trecho da Avenida Alvorada; a oeste, pela Avenida Arenápolis e a via de ligação entre a Avenida Arenápolis
e a Via 4 do PA 8997”, sendo a área “A” desta subzona “situada entre a Avenida Arenápolis, a Avenida Embaixador
Abelardo Bueno e a orla da Lagoa de Jacarepaguá, desde a margem esquerda do Canal do Marinho até a Avenida
Alvorada, destinada a atividades de lazer e a diversões de natureza turística”.
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e lazer. Tal medida resulta no distanciamento dos edifícios da escala da rua e do pedestre,
formando extensas fachadas cegas. Com as áreas comuns elevadas do nível da calçada, a
vida passa a acontecer de maneira ainda mais segregada entre o edifício e seu exterior. Como
estacionamentos subterrâneos são mais caros para construir, essa passa a ser uma alternativa
bastante atrativa e repetida em diversos empreendimentos.
As diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo conjunto de leis e decretos, bem como
suas alterações, permitiram consolidar um ideário arquitetônico-urbano particular na região.
Observa-se que a arquitetura ali construída parece reforçar um desejo pela escala grandiosa,
destacando-se, por exemplo, obras como a Cidade das Artes, projeto de Christiam Potzamparc,
que, entretanto, por muitos anos permaneceu um “elefante branco”, sem qualquer vínculo com os
habitantes, funcional ou simbólico. Curioso notar que, apesar do claro código moderno utilizado
por Lucio Costa em seu plano para a região, sua esperança era de que a mesma se tornasse
local aprazível e acolhedor por uma escala arquitetônica mais próxima àquela tradicionalmente
encontrada em outras partes da cidade. O que diria Costa se, vivo atualmente, observasse os
empreendimentos repetidamente construídos na região?
(...) É porém de presumir-se que, com o correr do tempo, a oferta premendo sobre
a demanda, a economia fará valer a sua lei, mantendo os preços da terra sem que a
correção neles incida. E é igualmente de esperar-se que a arquitetura, ainda esquiva,
dê um ar de sua graça na proporção adequada dos edifícios e na serena naturalidade,
resguardada ou acolhedora, das casas entremeadas pelo arvoredo. Só que, então, já
não estarei mais aqui. (Costa, 1995, p.356, apud REZENDE; LEITÃO, 2014, p.682)
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7.2. Parque Olímpico Barra da Tijuca

7.2.1. Masterplan Vencedor do Concurso
A proposta vencedora do concurso para o Plano Geral Urbanístico do Parque Olímpico,
de autoria da AECOM – com o arquiteto britânico Bill Hanway à frente da equipe - e do
arquiteto brasileiro Daniel Gusmão, junto à Wilkinson Eyre Architects, Pujol Barcelona
Architects, IMG Sports e Expedition, distingue-se pelo tratamento ao terreno de maneira
holística, tanto no modo Jogos quanto no modo legado. Além disso, reúne no projeto de legado
algumas características discutidas pela teoria de desenho urbano contemporaneamente, criando
um cenário atual e, ao mesmo tempo, voltado ao futuro, sem cair em idealizações tecnológicas
ou formais. Aproveitando-se da discussão sobre densidade, policentrismo, cidades compactas,
revitalização da rua e da calçada como espaços de fruição pública, a equipe criou um masterplan
de legado que contraria a lógica imobiliária empreendida na Barra da Tijuca até então. Boa
parte das informações a respeito dos conceitos presentes no projeto vencedor foi coletada em
2014 durante Iniciação Científica na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Estadual de Campinas, financiada pela FAPESP, sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando
se realizou a primeira visita de campo à cidade e ao local de estudo, bem como as primeiras
entrevistas com profissionais envolvidos, a saber, o arquiteto Daniel Gusmão, o engenheiro
Vitor Kenji, da Rio Mais (atualmente, no entanto, não mais parte do corpo de funcionários), e a
arquiteta Adriana Figueiredo, da AECOM (atualmente baseada na sede de São Paulo).
O conceito do projeto vencedor, segundo as pranchas enviadas ao concurso, era norteado
pela paisagem brasileira, refletindo as montanhas e praias, colinas e caminhos sinuosos, o que se
manifesta com maior clareza no eixo central da área projetada, no caminho chamado “Passeio
Olímpico”, posteriormente conhecido como “Via Olímpica”, projetado para um fluxo de 150
mil pessoas. Como pesquisado em 2014, havia na página online oficial da AECOM um vídeo
elucidativo sobre o projeto, retratando as relações da paisagem para a constituição do projeto
de arquitetura, em que se destacava as palavras de Bill Hanway: “Working with our local
Rio partner, DG Architecture, the designs grew from the idea of a new urban ecology deeply
rooted in the culture of Brazil” (SANCHEZ, 2014)18. Com grafismos em preto e branco e de
forma sinuosa, a Via Olímpica é uma referência clara e releitura contemporânea das conhecidas
calçadas cariocas em preto e branco de mosaico português, encontradas em Copacabana, por
exemplo.

18
Tal afirmação pode ser lida também no artigo de Isabelle Lomholt para o site britânico “e-architect”, de
13 de outubro de 2011. LOMHOLT, I. Rio Olympic Park Master Plan, Brazil: 2016 Architecture. E-architect. 13
outubro 2011/ atualizado 3 agosto 2016. Disponível em: https://www.e-architect.co.uk/brazil/rio-2016-olympicpark-masterplan
287

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

Ao longo da via, estariam construídas as arenas e algumas “vilas” ou “stands de floresta
tropical”, como “bolsões” no percurso tanto para descanso de espectadores quanto para seu
entretenimento. Tais vilas seguiriam conceito de semelhança e analogia entre a floresta tropical,
as diferentes culturas e energia que os Jogos concentrariam, e seriam pautadas em cinco
componentes-chaves - Diversidade, Beleza, Sustento, Saúde e Meio-Ambiente –, influenciando
sua arquitetura (SANCHEZ, 2014). Segundo Daniel Gusmão (entrevista pessoal, 2014), as
vilas possuíam também função estratégica em conter os fluxos: em eventos de grande porte,
como as Olimpíadas, com milhares de pessoas circulando no mesmo espaço simultaneamente,
o controle de fluxos é importante, de forma que o escape não seja abrupto, mas gradual, sem
sobrecarregar as vias principais de acesso e saída. A sinuosidade da via também foi proposital
nesse sentido, aumentando o percurso realizado, segundo Gusmão, além de criar espaços que
incentivassem a permanência dos usuários em outros pontos além do percurso principal, como
lojas, cafés, restaurantes, etc. – contribuindo para a “experiência olímpica” e para a atenuação
dos fluxos na via.
O projeto, assim como previsto pelo edital, compreendia três momentos para o Parque
Olímpico: o modo Jogos, em 2016, com sua plena utilização para o megaevento, incluindo
estruturas temporárias e permanentes, áreas para jornalistas, atletas, etc.; o período de
transformação, em 2018, quando ocorreriam feiras livres, festivais, conversão de determinados
espaços ocupados por arenas temporárias e áreas de apoio de arenas em estruturas de lazer,
como uma pista de kart, cinema ao ar livre, área de observação de balões, parque de diversões,
Figura 114 - Sequëncia de Pranchas enviadas para o Concurso de Masterplan para o Parque Olímpico da equipe
vencedora, mostrando os modos Jogos, Transformação e Legado.
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além de uma completa reformulação no paisagismo, que incluiria uma ampla faixa ao longo da
lagoa, destinada a um viveiro de árvores para o modo legado, além de jardins ornamentais; e,
por fim, o período de legado, previsto para 2030, quando o parque seria plenamente urbanizado
e adensado, incluindo um parque corporativo, um shopping center, uma ampla área residencial
ao redor das estruturas olímpicas permanentes, deixando 25% da área para o Centro Olímpico
de Treinamento, que incluía três arenas, além do velódromo, arenas de tênis, Centro Aquático
Maria Lenk e a Arena HSBC (SANCHEZ, 2014, p.55-59), depois rebatizada como Arena Rio
e, após os Jogos, como Arena Jeunesse.
Destacam-se as preocupações com sustentabilidade no projeto, que visava as
certificações LEED e Acqua, o Selo Green da Envision. Em uma das pranchas enviadas para
o concurso, tem-se a proposta de transformar o parque em um “um novo bairro urbano limpo,
fresco e biodiversificado, que imita o ambiente natural local”. Para tanto, previa a construção
de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais no próprio parque (a qual, depois, não foi
realizada, sendo construída uma elevatória próxima levando os resíduos até a nova Estação de
Tratamento de Esgoto Barra da Tijuca ), a conservação e fornecimento de energia e utilização
de energias renováveis, bem como a redução da poluição e geração de resíduos. Um amplo
parque às margens da lagoa com áreas de preservação do ecossistema existente – “pântanos de
restinga”, por exemplo, como visto na prancha de legado – também contribuiria para um caráter
mais sustentável do novo bairro, sendo acessível a pedestres e ciclistas, como depreendido pelo
masterplan. Observa-se, ainda, um clube de iatismo, no lado leste da península, confirmando o
caráter de lazer e de revitalização da lagoa proposto.
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Algumas configurações interessantes em termos de morfologia urbana apareciam no
modo legado em locais antes ocupados por arenas, como no caso do Centro de Esportes Aquáticos
(estádio para as provas de natação). Ainda posicionado na parte norte do parque, ao ser retirado,
sua forma circular daria lugar a uma praça, ao redor da qual se sugeria a instalação de um centro
comercial, com edifícios seguindo o formato de tal espaço público. No local da maior arena de
tênis, a sudeste da península, quando de sua desmontagem, o masterplan de legado propunha
uma solução inusitada, em relação ao restante da proposta: uma área residencial com seis torres
gêmeas, num modelo mais próximo àquele amplamente difundido na produção imobiliária da
Barra da Tijuca.
Importante conceito que norteava as tipologias adotadas pela equipe vencedora era a
ideia de “democratização da vista”, segundo o arquiteto Daniel Gusmão, em entrevista realizada
em 2014. Isso implicaria volumes menores em lotes às margens da lagoa, que aumentariam
gradualmente em altura à medida que avançassem ao interior do bairro. O escalonamento dos
gabaritos garantiria vistas aos corpos d’água a partir de todos os apartamentos. Tal conceito
derivou de uma série de discussões em grupo entre a equipe, pensando sempre no contexto
urbano em que os edifícios estariam inseridos, conforme relatou o arquiteto. Gusmão também
ressaltou a ideia de formação de um ambiente urbano completo e heterogêneo no bairro,
com usos mistos e variedade de funções. Afirmou que a ideia da equipe era que os edifícios
possuíssem tipologias diversas para atender diferentes configurações de domicílios e perfis de
moradores (como estudantes, solteiros, casados, empresários, etc.), inclusive com diferentes
níveis financeiros (apartamentos menores, de um quarto, por exemplo, custam menos). No
entanto, como relatou Gusmão, a definição do perfil e forma dos futuros empreendimentos
não caberia à equipe do masterplan urbanístico, e sim, ao consórcio vencedor da licitação que
executaria as obras e exploraria imobiliariamente o bairro no futuro– a Rio Mais, como será
visto adiante no capítulo 7.2.4. 19. Isso quer dizer que o resultado do bairro em termos formais,
tipológicos e urbanos seria revelado nos quinze anos seguintes (vigência do contrato), quando
o poder privado começasse a definir e construir os empreendimentos locais, algo que muito
provavelmente seguiria a demanda do mercado do cenário econômico futuro, que, como se viu
após as Olimpíadas, realmente não poderia ser previsto de início – negativamente.
Gusmão também exaltou, em sua entrevista, a ideia de aproximar a urbanidade do novo
bairro àquela experimentada em outros bairros tradicionais da cidade, em especial aqueles da
Zona Sul, como Ipanema, Leblon e Copacabana, em que figura a questão da escala urbana - da
relação entre esquina, rua, pedestre, fachadas compondo as quadras. O arquiteto criticou ainda
o modelo de crescimento e urbanização da Barra da Tijuca, com empreendimentos cercados
e condomínios fechados, que isolavam as atividades da escala urbana local. Questionado se
o projeto proposto para o legado do Parque Olímpico não acabaria gerando mais um “grande
19
Na época, a divisão da Rio Mais responsável pelo desenvolvimento imobiliário futuro do bairro era
chamada de “Parque da Lagoa”, ao invés de “Lagoa da Barra”, como atualmente.
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condomínio”, com tudo disponível dentro de um mesmo local – o “novo bairro” -, Gusmão
respondeu negativamente, dizendo que o projeto se apoiava no conceito de “policentrismo”,
isto é, na ideia de se criar várias centralidades dentro de uma cidade, no intuito de reduzir
deslocamentos e tráfego de automóveis. Segundo o arquiteto, a possibilidade de morar e realizar
diversas atividades em um mesmo bairro, sejam elas obrigatórias (trabalhar, comprar, etc.)
ou recreativas (lazer, cinema, compras, etc.), utilizando-se, quando necessário, um transporte
público eficaz para deslocamentos maiores, fazia parte de uma tendência mundial, que vinha de
encontro às discussões sobre mobilidade urbana e sustentabilidade (SANCHEZ, 2014).
Fator relevante em termos comparativos entre o projeto vencedor e os outros premiados
é a divisão entre instalações esportivas e legado urbano (transformação em bairro) da área.
Segundo o Edital do Concurso, deveriam ser destinados, no Modo Legado, “no máximo 40%
da área total para o Centro Olímpico de Treinamento com a conseqüente destinação mínima
de 60% da área para outros empreendimentos” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p.3). Gusmão
afirmou que sua equipe conseguiu destinar 70% para o legado urbano, definindo o caráter da
área como nova urbanidade, tornando-a apta a receber novos usos no futuro, que integrassem
os equipamentos esportivos às novas construções e à cidade (SANCHEZ, 2014).
Ressalta-se ainda que o projeto do concurso deixara intocada a favela conhecida como
“Vila Autódromo”, a noroeste da península. O que se viu, durante o processo de construção
do parque olímpico foi, entretanto, um completo desrespeito àquela população que, apesar de
deter títulos de posse das terras, foi considerada invasora. As desapropriações em decorrência
das Olimpíadas estavam previstas no Dossiê de Candidatura, tendo suporte legal para projetos
de urbanização e infraestrutura. No entanto, apesar das indenizações dadas aos moradores que
aceitaram se mudar de suas casas para um conjunto habitacional próximo e, posteriormente,
àqueles que resistiram no local (na forma de novas casas dispostas em uma única rua), o resultado
está distante de qualquer ideia de cidade mais inclusiva proporcionada pelas Olimpíadas.
Ressalta-se, ainda, que duas escolas que faziam parte do projeto original da prefeitura para o

Figura 115 - Vila Autódromo em processo de demolição em dezembro de 2015 (Fotos da autora, 08/12/2015).
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reassentamento das famílias nunca saíram do papel, tampouco foi feita uma estrutura viária aos
moldes do que se pretendia.
Apesar do resultado final na Vila Autódromo reiterar o padrão de construção de
habitação popular brasileiro, além da concepção de isolamento e “mono-funcionalidade”, notase que o projeto proposto em alternativa às relocações, em parceria com a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, tampouco criava uma noção mais integrada de cidade. De fato, melhorava
as condições das habitações existentes, e propunha acessos e áreas de lazer em meio à vila,
além de equipamentos comunitários como uma creche e um centro cultural. O projeto estava
contido na área em que havia maior densidade de casas na antiga Vila Autódromo – as áreas
ocupadas próximas à lagoa seriam liberadas e protegidas -, porém, limitado às vias de acesso
em seu entorno, parecia não permitir o crescimento da vila, tornando-a rígida e próxima de
um “condomínio”, que, sem condições de se mesclar à nova realidade impulsionada no modo
legado nos arredores, tornar-se-ia uma ilha em meio a um novo bairro, destacando as diferenças
sociais e econômicas de modo semelhante.
Para que o projeto realmente fosse inclusivo, deveria ter sido acordado com a Empresa
Olímpica Municipal e o consórcio Rio Mais, com medidas garantidas pelo poder público para
incluir porcentagens de habitação social nas novas edificações destinadas a esses habitantes,
no caso de suas casas serem demolidas. Em 02 de junho de 2015, foi publicado despacho do
Subsecretário da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas (SECPAR)

Figura 116 - Acima, à esquerda, o Plano Popular
da Vila Autódromo (ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES E PESCADORES DA VILA
AUTÓDROMO, 2016) e, à direita, o Plano de
Urbanização da Prefeitura do Rio de Janeiro,
com perspectiva 3D das novas casas entregues
(RIO DE JANEIRO, 201-).
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para pagamentos de guias de depósito judicial para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, para cobrir indenizações de desapropriação, visando à implantação do Parque Olímpico,
no valor de R$8.784.203,78, sendo publicado no dia seguinte um novo despacho no mesmo
intuito, para pagamento de outros R$155.834,13 (RADAR PPP LTDA.,2012). Conforme
argumentam diversos acadêmicos que se relacionaram com a causa na época, o projeto de
urbanização pela Universidade Federal do Rio de Janeiro possuía valor muito inferior ao das
indenizações pagas, porém não foi aceito pelo governo (VAINER et. al., 2013; SÁNCHEZ
et. al., 2016). Ainda assim, apesar de uma alternativa interessante ao fim trágico daquela vila,
também não compreendia uma ideia de desenho urbano inclusiva, que deveria ter sido parte de
um programa mais abrangente junto ao governo e poder privado.

Figura 117 - Ao lado, Maria da Penha posa em frente
à sua nova casa, após anos de resistência; abaixo,
nova Vila Autódromo com as casas construídas pela
prefeitura. (Fotos da autora, 08/08/2017).
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7.2.2. O Público e o Privado na Construção do Parque Olímpico
No contexto de reduzir os gastos públicos com as obras para as Olimpíadas, o Parque
Olímpico foi construído por meio de uma parceria público-privada. O processo licitatório, na
modalidade “concorrência”, tipo “menor preço”, permitia a formação de consórcios de até
3 empresas e foi publicado originalmente em 30/11/2011 (processo CO – 01/2011), sendo
republicado em 17 janeiro de 2012, com um novo prazo para entrega dos envelopes para o
início de março daquele ano (RADAR PPP LTDA.,2012). Na mesma época, no entanto, eram
analisados processos em que a Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA apresentava
embargos às obras no Autódromo de Jacarepaguá (processos no. 01/000914/12 e 01/000916/12)
(RADAR PPP LTDA.,2012).
Em 06 de março de 2012, foi publicado o “resultado da nota final” da licitação,
assim como o aviso de Homologação e Adjudicação do objeto da licitação, tendo vencido o
Consórcio Parque Olímpico 2016, licitante único que se apresentou, formado pelas empresas
Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A e Carvalho
Hosken S/A Engenharia e Construções, com contrato no valor total de R$1.375.000.000,00,
sendo R$525.000.000,00 referentes à somatória dos valores das Contraprestações Públicas
Pecuniárias (mensal e por etapa) e R$850.000.000,0020 referentes ao valor dos terrenos (RADAR
PPP), recebidos em contrapartida para futuro desenvolvimento imobiliário21. Em 26 de abril de
2012, o Contrato de Parceria Público-Privada com a Concessionária Rio Mais S/A (publicação
em 27/04/2012) foi assinado, formada pelas mesmas empresas do Consórcio Parque Olímpico
2016 (RADAR PPP LTDA., 2014).
A princípio, a Concessionária Rio Mais, com contrato firmado como uma concessão
administrativa, seria a responsável por construir e manter a infraestrutura do complexo do Parque
Olímpico pelos próximos 15 anos após os Jogos de 2016. Ficou a seu encargo a construção
das três Arenas Cariocas integrantes do COT (Centro Olímpico de Treinamento), do IBC
(International Broadcasting Center ou Centro Internacional de Transmissão), do MPC (Media
Press Center ou Centro Principal de Mídia), de um hotel quatro estrelas com 404 quartos22,
20
Tal valor foi posteriormente acrescido em R$340 mil, em virtude das alterações propiciadas pela Lei
Complementar n.125/2013, aumentando o gabarito de 12 para 18 pavimentos e excluindo os lotes onde seriam
construídos o IBC e OBS (Olympic Broadcasting Services), MPC e Hotel da somatória da Área Total Edificável
(ATE) concedida à concessionária (RADAR PPP LTDA.,2014, p.13).
21
Em 19/12/2014, é publicado “Despacho do Conselheiro Relator do Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro, Fernando Bueno Magalhães, no âmbito dos processos 40/003565/2012; 40/003566/2012;
40/003567/2012; 40/003568/2012; 40/003569/2012; 40/003570/2012; 40/003571/2012 e 40/003572/2012, que
conclui pela diligência nos instrumentos de Contrato e Termos de Promessa de Alienação Onerosa relacionados à
PPP do Parque Olímpico.”. Os termos de promessa de alienação onerosa lavrados em 22/03/2013, no Livro n.º 102
- Série “B” da Superintendência de Patrimônio Imobiliário, indicavam a alienação dos lotes do Projeto Aprovado
de Loteamento (PAL) 48.085 para quitação da contraprestação pública imobiliária por conclusão de Etapa devida
à Concessionária, segundo processo administrativo n.º 04/550.584/2012. (RIO DE JANEIRO, 2013b).
22
Segundo o Termo de Compromisso №. 222/2013-F/SPA, assinado em 26/04/2013 entre o Município
do Rio de Janeiro e a Concessionária, a concessionária se comprometia a ceder ao Município o uso dos lotes do
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Figura 118 - No sentido anti-horário, Modo Jogos, Modo Legado (de acordo com masterplan) e Plano de
Alinhamento Aprovado para o Parque Olímpico da Barra da Tijuca redesenhados pela autora. ESCALA: 1:25.000
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da infraestrutura de todos os espaços livres do parque olímpico (vias, calçadas, ciclovias,
praças, parque à beira da lagoa, live site, etc.), bem como toda a infraestrutura subterrânea da
área (drenagem, telecomunicações, água, energia, esgoto, gás e iluminação pública), além da
infraestrutura para a Vila Olímpica (RADAR PPP Ltda., 2014, p.5; item 1.3 anexo 2). Segundo o
contrato com a Rio Mais, após os Jogos, o COT seria operado e mantido pelo Comitê Olímpico
Brasileiro (Contrato, item 2.1, anexo 2). Entretanto, como se viu posteriormente, as arenas
passaram para responsabilidade do governo municipal (Arena Carioca 3) e federal.
Foi instituída uma Comissão de Fiscalização para acompanhar a execução da Concessão
Administrativa relativa à implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico, cujas
atribuições estão descritas no Decreto Municipal № 35.796, de 19/06/2012, publicado em
20/06/2012 no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012e).
No artigo 3º, inciso IV, alínea c. do referido decreto, estabelece-se que caberá à Empresa
Olímpica Municipal “aprovar os anteprojetos, os Projetos Básicos e os Projetos Executivos,
de urbanização, arquitetura e infraestrutura, visando verificar sua adequação ao Masterplan, às
exigências do Comitê Organizador Internacional e das Federações Esportivas Internacionais
e do Contrato;”. Por esta informação, tem-se que todos os projetos para o parque olímpico
posteriores ao masterplan elaborado em decorrência do concurso de 2011 deveriam passar pela
fiscalização da EOM, que verificaria a adequação ao projeto “original”.
A vencedora AECOM assinou contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, em
dezembro de 2011, para prestar consultoria e assessoria técnica para o desenvolvimento
do masterplan do parque23. Um novo contrato firmado com a AECOM também a tornava
“fiscalizadora” da execução do projeto, pelo valor de R$ 2.945.937,92, conforme depreendido
do despacho publicado no DOM do Rio em 06 de janeiro de 201224. Tal contrato foi assinado
através de inexigibilidade de licitação, para prestação de “serviços técnicos especializados para
assessoramento, gerenciamento e execução do processo de desenvolvimento do masterplan
vencedor do concurso internacional parque olímpico rio 2016” (RIO DE JANEIRO, 2012a).
Isso corrobora a atuação da AECOM como consultora das obras do Parque Olímpico, junto
à Empresa Olímpica Municipal. O contrato foi prorrogado por mais 90 dias em 28 de março
de 2012, segundo consta no Diário Oficial do Município. A arquiteta Adriana Figueiredo, da
AECOM, em conversa com a autora em 09 de maio de 2017, contou que o contrato assinado
com a EOM tinha vigência até o final do ano das Olimpíadas, isto é, fim de 2016. Não foi
encontrado, no entanto, cópia do contrato disponível nos sites competentes, nem menção a
MPC e IBC para que os equipamentos fossem utilizados durante os Jogos e durante o período necessário à sua
desmobilização, bem como reservar 90% das suítes do hotel a preços de mercado para o Comitê Organizador Rio
2016 (RADAR PPP LTDA.,2012; RADAR PPP LTDA.,2014, p.8).
23
Vide Processo Instrutivo 01/600.074/2011 e Contrato nº: 004/2011, assinado em 30/12/2011, entre a
Empresa Olímpica Municipal S/A e a AECOM do Brasil, pelo prazo de 30 de dezembro de 2011 a 30 de março
2012. (RIO DE JANEIRO, 2012c, p.59)
24
Despacho do Diretor Presidente (*) Expediente do dia 30/12/2011 01/600.074/2011, omitido do D.O. de
02/01/2012. (RIO DE JANEIRO, 2012a).
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esse aditivo no Diário Oficial do Município. Em conversa com a arquiteta Claudia Escarlate
(funcionária da EOM) pelo telefone, em 26 de maio de 2017, a arquiteta afirmou que a AECOM
era contratada da Rio Mais para ser consultora durante as obras.
De fato, o importante a ser ressaltado é a exigência de cumprimento do masterplan do
concurso pelo contrato com a Rio Mais, assegurado ainda pela Comissão de Fiscalização com
integrantes da EOM e pelo acompanhamento pela própria empresa vencedora do concurso.
Entretanto, tal cumprimento parece restrito ao modo jogos, isto é, à primeira fase do masterplan
do concurso, bem como ao plano aprovado de loteamento da área (PAL 48.085), sendo o resultado
do modo legado condicionado à legislação urbanística em vigor. Cabe lembrar que a Rio Mais se
divide em duas frentes: a Rio Mais, responsável pela construção da infraestrutura para o modo
Jogos, e a empresa Parque da Lagoa, depois transformada em Lagoa da Barra, responsável
pelo desenvolvimento imobiliário dos terrenos recebidos em contraprestação pecuniária. Os
estudos realizados pela empresa para ocupação da área no modo legado serão mostrados no
capítulo 7.2.4. Apesar da atuação da AECOM junto à EOM e à Rio Mais no desenvolvimento
do masterplan para os Jogos, constata-se, pelas análises do resultado construído, que diversas
alterações foram feitas em relação ao projeto previsto pela equipe vencedora do concurso.
Ainda que após os Jogos as comparações sejam evidentes (seja pelo auxílio de imagens
de satélite, seja por infográficos produzidos pela mídia e pesquisadores), durante as primeiras
entrevistas realizadas com profissionais envolvidos com o projeto do Parque Olímpico em maio
de 2014, não se tinham informações sobre os masterplans revisados. Em conversa com a arquiteta
Adriana Figueiredo, na sede da AECOM – RJ, soube-se de algumas mudanças envolvendo o
projeto original para o modo Jogos. O Velódromo seria reposicionado para a entrada do parque,
com um edifício permanente totalmente novo (ao invés da renovação do velódromo dos Jogos
Pan-Americanos 2007, conforme planos iniciais no Dossiê de Candidatura [2009, p.128]) para
atender exigências olímpicas para as competições (pista para quebra de recordes, etc.), assim
como o complexo de Tênis, com duas arenas permanentes e uma temporária, originalmente
projetado próximo às margens da lagoa (perto do antigo velódromo), que também ganharia
posição de maior destaque, criando um marco arquitetônico na entrada do parque. As arenas
de tênis foram transferidas para o local inicialmente previsto para o hóquei, o qual mudou para
o Parque Olímpico de Deodoro. No local das mesmas, próximo à lagoa, foi colocada a Arena
do Futuro, destinada às competições de handball, a ser desmontada e convertida em quatro
escolas após os Jogos, como parte da ideia de “arquitetura nômade” (PAES; FAJARDO, 2012)
propagada pelo então Prefeito Eduardo Paes. Outra estrutura temporária, o Estádio Aquático,
inicialmente previsto para a entrada do parque, também foi transferido para áreas mais ao
sul, próximas às margens da lagoa. Assim, junto à área liberada pela Arena do Futuro, ter-seiam terrenos com localização e potencial de valorização estratégicos para desenvolvimento
imobiliário após os Jogos. Outra alteração refere-se ao desenho do Live Site, o qual fora
idealizado como uma parte independente da península do parque - um aterro circular na lagoa.
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Segundo Figueiredo, tal configuração precisou ser revista em virtude das dificuldades de
execução, custos e questões ambientais envolvidas, sendo projetado como uma área contínua
ao fim da Via Olímpica, no extremo sul da península. Além disso, a cobertura prevista para a
área, inicialmente se estendendo por todo o círculo, com material flexível e tensionado, também
foi alterada para uma opção mais econômica. Interessante especular como o desenho original
de uma “ilha” poderia produzir resultados mais interessantes no modo legado, se transformado
em espaço público, ou privado. Outra mudança clara ao se analisar o masterplan original
refere-se à redução dos Centros Olímpicos de Treinamento (COT) de quatro para três arenas,
mantendo-se sua implantação no terreno. No local da primeira arena, mais próxima à entrada,
foi posicionado o novo velódromo.
Para o arquiteto Daniel Gusmão (entrevista pessoal, 2014), uma vez que o Parque
Olímpico se transformasse em bairro, a integração com os COT permitiria maior contato entre
população residente e esporte, possibilitando, além do treinamento de alto padrão destinado a
atletas profissionais, a prática de atividades esportivas variadas por crianças e jovens, que teriam
nos equipamentos olímpicos uma referência no bairro. De fato, exemplos de tal integração são
presentes em parques olímpicos de Jogos pretéritos, como o de Seul 1988, em que o centro
de natação se transformou em grande academia pública, com baixas tarifas de acesso; o de
Munique 1972, com suas arenas e espaços abertos à sociedade (também sob tarifas populares),
incluindo boa integração com a vila olímpica transformada em bairro residencial; ou o de Jogos
mais recentes, como Londres 2012, cujas instalações olímpicas também reabriram ao público
com baixas tarifas de associação, atraindo diversos moradores da região.
Alterações ainda mais significativas que as realizadas para o modo Jogos referem-se
ao plano de alinhamento do novo bairro a ser consolidado no Parque Olímpico. Em 2012,
foi aprovado o projeto de loteamento e alinhamento PAL 48.085/PAA 12.379, que definiu
o traçado viário e lotes do novo bairro. Como se observa, ao comparar tal plano ao projeto
do masterplan vencedor do concurso, as quadras propostas são maiores (quadras essas que
podem ser consideradas como um grande lote pela Rio Mais, apto a receber um único complexo
edificado, por exemplo), o traçado é mais ortogonal, não há espaços intersticiais entre as
quadras, nem áreas públicas entre o grid urbano. Em conjunto à legislação urbanística em vigor
(alterada ao longo dos anos em prol de interesses do mercado imobiliário), o cenário passível
de ser construído torna-se deveras distante daquela ideia de cidade compacta, de uso misto,
com variedade de tipologias e espaços livres, verdes e públicos, que a proposta original parecia
conceber. Estudos retratando tais possibilidades foram apresentados pela autora em Congresso
em Fullerton, em março de 2018, e estão reproduzidos no capítulo 7.2.4.
Apesar das atribuições da concessionária no contrato em relação ao pós-Jogos, uma
vez que o evento acabou, a manutenção do Parque Olímpico como um todo tornou-se incerta.
Segundo notícias de dezembro de 2016, a manutenção do Parque ficaria a encargo da M. Rocha
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Engenharia Ltda, com um contrato emergencial de R$ 3,3 milhões, até o final de janeiro de
2017.25 A M. Rocha Engenharia já havia sido contratada emergencialmente para a construção
das 20 casas da Vila Autódromo, também no valor de 3,3milhões (NOGUEIRA, 2016).
A Arena de Handball, ou Arena do Futuro, que seria desmontada e se transformaria em
quatro escolas municipais após os Jogos, teve contratos alterados, dificultando o processo. O
contrato para a montagem da arena, de 2013, previa a desmontagem e construção das escolas.
No entanto, segundo notícia de novembro de 2016, o contrato foi alterado em 2015 para diminuir
custos da prefeitura com a construtora, a Dimensional Engenharia, eliminando a necessidade de
a mesma arcar com os custos da transformação da arena para o legado (KONCHINSKI, 2016).
Em outubro de 2016, foi lançada uma nova licitação para a administração do Parque Olímpico
durante 25 anos. O edital incluía a desmontagem e construção das escolas a partir da Arena do
Futuro, em valor acima daquele que a prefeitura deixara de pagar à Dimensional quando alterou
o contrato. A desmontagem do Parque Aquático, segundo a mesma fonte, também foi incluída
no escopo da licitação, no valor de R$59,1 milhões.
Neste edital, tinha-se ainda uma série de estudos desenvolvidos pela AECOM para
o modo Legado do Parque Olímpico, incluindo os estudos para desmontagem do Estádio
Aquático e futura remontagem e os estudos para as Arenas Cariocas. Nos estudos de conversão
da Arena Carioca 3 no Ginásio Experimental Olímpico, tinha-se a estruturação das salas de aula
nos locais anteriormente ocupados por arquibancadas, estudos acústicos (painéis, materiais,
etc.); os estudos de conversão da Arena Carioca 2 no centro de treinamento olímpico de alto
rendimento (Time Brasil) evidenciavam a possibilidade de diferentes modalidades terem
treinos no mesmo espaço, além da transformação dos espaços de arquibancadas em salas para
técnicos, salas de apoio aos atletas, etc.; nos estudos de conversão da Arena Carioca 1 em arena
multiuso, para eventos esportivos ou não, sugeriu-se a possibilidade de arquibancadas retráteis
que se acomodassem a diferentes demandas de espaços (jogos de hóquei, jogos de basquete,
shows, competições de bicicross, etc.). A AECOM também realizou estudos para o Velódromo,
incluindo um Museu Olímpico em suas instalações, conforme idealizado também na proposta
ganha no Concurso, que, na época, colocava tal museu em uma das arenas do COT. A empresa
utilizou conceitos aplicados em Londres para os estudos de legado, como incorporar novos
usos aos equipamentos esportivos para garantir fluxos diversos e maior frequência de público.
Segundo Adriana Figueiredo, arquiteta da AECOM, realizaram-se diversos estudos para a área,
como: propostas para calçadas do plano de alinhamento com sombreamento; estudos para o
legado do IBC em edifício comercial (encomendado pela Rio Mais, que contratou a AECOM
para tal serviço); estudos para a Via Olímpica, tornando-a mais humanizada e sombreada e
dividindo-a em zonas de diferentes atividades; estudos para a área do Centro Olímpico de
25
Segundo as notícias, a empresa começara a atuar no Rio de Janeiro em 2016 e já possuía três contratos
com a Prefeitura, todos em caráter de dispensa emergencial (permitindo o serviço sem licitação). (NEVES, 2016;
FILIPO, 2016).
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Tênis, com a possibilidade de manutenção das quadras para o público geral alugar, bem como
o arranjo das mesmas dentro dos limites aprovados pelo PAL; estudo para um dos lotes frontais
do Parque Olímpico, de propriedade da prefeitura, para implantação de um edifício público (não
se teve acesso a tal estudo, e não se sabe se ocorrerá); estudo para a praça do terminal de BRT
no lado oeste do Parque (atual terminal Morro do Outeiro); e o projeto da “Wall of Champions”
(construído pela Rio Mais) – o muro das medalhas olímpicas e paralímpicas de 2016.26
A licitação, na modalidade concorrência, foi realizada em 30/11/2016 e obteve apenas
uma empresa concorrente – a Sanerio -, sendo cancelada posteriormente, em 16 de dezembro de
2016. Segundo a Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas (Secpar), “a
garantia de proposta apresentada em 12 de dezembro de 2016 não se enquadra nas exigências
do subitem 16.1 do Edital. Como a empresa foi a única participante, a Comissão de Licitação da
secretaria declarou o processo cancelado. A concorrente tem cinco dias úteis para entrar com
recurso” (FILIPO, 2016). O então recém-eleito prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella
– que assumiu em 2017 -, declarou na época que cancelaria o processo de qualquer jeito, visto
não concordar com um processo que fora lançado poucos meses antes da troca de governos
(FILIPO, 2016; DOLZAN, 2016)
Em 15 de dezembro de 2016 foi publicado o extrato do Protocolo de Intenções, que havia
sido assinado em 29 de julho de 2016, entre a União (por intermédio do Ministério do Esporte)
e a Prefeitura do Rio de Janeiro27, para formalizar diretrizes gerais para uso de instalações
do Parque Olímpico durante o período da concessão administrativa, de modo a assegurar sua
classificação como Centro Olímpico e Paralímpico de Treinamento (RADAR PPP) – o tão
sonhado COT, presente já no Dossiê de Candidatura em 2009.
Após o cancelamento da licitação para a realização da parceria público-privada para
administração do legado, a prefeitura do Rio de Janeiro repassou para a União (na figura do
então Ministério do Esporte28) através de um contrato de cessão de 25 anos, no dia 26 de
dezembro de 2016, a responsabilidade de administrar as Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo e
Centro Olímpico de Tênis no Parque Olímpico, além de algumas áreas no complexo Deodoro29
(AGLO, 2017, pp.8-9). As demais áreas no Parque Olímpico continuariam sob responsabilidade
da prefeitura do Rio de Janeiro (Arena Carioca 3) ou da Concessionária Rio Mais30 (áreas
26
Algumas dessas propostas podem ser vistas nos documentos anexos à chamada pública do edital de
licitação de out/nov de 2016.
27
Ver também a Portaria do Ministério do Esporte no.248/2016, que estabelece os objetivos e condições
para participação na Rede Nacional de Treinamento.
28
Em 2019, no primeiro ano de mandato do Presidente Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi
incorporado ao Ministério da Cidadania, assim como os ministérios de Desenvolvimento Social, Esportes e
Cultura.
29
Centro Militar de Tiro EsportivoTenCel Guilherme Paraense (CMTE), Arena Cel Wenceslau Malta
(AWM), o Centro de Pentatlo Moderno Cel Eric Tinoco Marques (CPM), o Centro de Hoquei sobre Grama Sgt
João Carlos de Oliveira (CHG).
30
Foi a Rio Mais inclusive que realizou as obras de adequação da Via Olímpica para reabertura do parque
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Figura 119 - Arena do Futuro durante as Olimpíadas (Foto da autora, 6/08/2016) e 2 anos e meio após os Jogos,
ainda esperando desmontagem (Foto da autora, 16/01/2019).

comuns, IBC e MPC). Através da Portaria no. 496, de 26 de dezembro de 2016, do Ministério
do Esporte, foi constituído um Grupo de Trabalho com a função de “auxiliar na articulação do
processo de transferência das estruturas físicas do Parque Olímpico para a responsabilidade do
Ministério.” (RADAR PPP LTDA., 2012).
A Autoridade Pública Olímpica (APO) criada pela Lei no 12.396, de 21 de março de 2011
foi transformada na Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), autarquia federal
temporária, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada ao Ministério do Esporte, através da Medida Provisória Nº 771, de 29 de
março de 2017. As competências da AGLO, segundo a Medida, eram (BRASIL, 2017):
•

viabilizar a adequação, a manutenção e a utilização das instalações esportivas olímpicas
e paraolímpicas destinadas às atividades de alto rendimento ou a outras manifestações
desportivas constantes da matriz de responsabilidade dos Jogos Rio 2016;

•

administrar as instalações olímpicas e promover estudos que proporcionem subsídios
para a adoção de modelo de gestão sustentável sob os aspectos econômico, social e
ambiental;

•

estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a execução de empreendimentos
de infraestrutura destinados à melhoria e à exploração da utilização das instalações
esportivas, aprovadas previamente pelo Ministério do Esporte; e

•

elaborar o plano de utilização das instalações olímpicas e paraolímpicas, sujeito à
supervisão e à aprovação do Ministério do Esporte.
A AGLO sucedeu a APO em todas suas obrigações e direitos e manteve parte da estrutura

ao público no início de 2017, com a plantação de árvores em novos canteiros, colocação das quadras esportivas e
outros equipamentos. Nos canteiros, algumas placas de conscientização ambiental alertam para a manutenção dos
jardins e correto descarte de lixo, com o logo da Rio Mais.
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da autarquia anterior, eliminando 86 cargos dos antigos 181, o que representou, segundo o
então Ministro do Esporte Leonardo Picciani, uma economia de R$9,6 milhões (SENADO
NOTÍCIAS, 2017). Além disso, a economia também veio em aluguéis, uma vez que a AGLO
passou a ocupar salas dentro do próprio Parque Olímpico, no andar inferior do Velódromo31.
Além do aspecto econômico, tal medida é importante no intuito de atrair fluxos para o Parque
Olímpico; entretanto, devido ao pequeno contingente de funcionários empregados no local, não
é suficiente para gerar interesse em novos empreendimentos nos espaços para desenvolvimento
urbano dentro do parque. Além disso, a proposta do Ministério de gerar um calendário de
eventos esportivos e sociais nas arenas para manter o parque ativo e visitado contribui para
maiores fluxos de usuários na área; entretanto, alguns fatores específicos de projeto paisagístico,
mobilidade e desenho urbano acabam por impactar negativamente na apropriação dos espaços,
o que já é reconhecido pelo presidente da AGLO, conforme entrevista concedida em janeiro
de 2019. Até 21 de janeiro de 2017, o Parque permaneceu completamente fechado ao público,
abrindo a partir de então aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h (FRAZÃO, 2017).
Algumas das intervenções idealizadas na licitação malsucedida de 2016 foram realizadas
antes do parque abrir ao público, porém em menor escala e detalhamento. Segundo Adriana
Figueiredo32, o paisagista João Toscano da AECOM inglesa havia liderado o projeto para
conversão da Via Olímpica em novos espaços de lazer para o legado, dividindo-a em uma área
de chegada, de esportes e uma área cívica. O projeto executivo foi realizado por um paisagista
brasileiro, contratado pela Rio Mais, porém o resultado é nitidamente mais tímido, muito
provavelmente por razões financeiras. Nos primeiros oito meses após os Jogos, implementaramse: novos canteiros com vegetação e plantio de árvores33, quadras esportivas, pista de skate,
parquinhos infantis e uma academia da terceira idade. Como preparação para o evento Rock In
Rio, ocorrido em setembro de 2017 pela primeira vez no Parque Olímpico da Barra, as quadras
poliesportivas no centro da Via Olímpica foram retiradas, dando lugar posteriormente a tapetes
de grama sintética, sem delimitação de alambrado, por medidas de segurança para situações
de emergência e evacuação do local em grandes eventos, conforme solicitado pelo Corpo de
Bombeiros. Tais ações confirmam um caráter do local como espaço de escalas extraordinárias
para eventos de grande magnitude, evidenciando a subordinação de um espaço público a um
evento privado esporádico, e, assim, a falta de preocupação dos administradores com os usos
mais rotineiros que os espaços podem propiciar.

31
Em conversa na AGLO, foi comentado que antes do Ministro Piciani assumir, a AGLO estava alocada no
último andar do Shopping Rio Sul, com vistas para a baía de Guanabara, com um aluguel de valores astronômicos.
32
A arquiteta também respondeu a respeito da estação de tratamento de esgoto que estava prevista no
masterplan original e que não foi construída no local, informando que ficou decidido junto à EOM que o esgoto
seria levado por um coletor da CEDAE saindo do Parque Olímpico para uma estação elevatória na Avenida
Abelardo Bueno, que seguiria para a Estação de Tratamento na Avenida Ayrton Senna, o emissário submarino.
33
Realizados como medida compensatória, como informado por Kariche Silva, da Rio Mais, em entrevista
em janeiro de 2019.
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7.2.3. Desenho Urbano e Interação Social: Observações in loco
Ao longo da pesquisa, foram realizadas diversas visitas de campo, em diferentes
períodos: dezembro de 2015 (visita acompanhada ao Parque Olímpico em obras), agosto de
2016 (durante os Jogos, em três dias diferentes), outubro de 2016 (parque fechado à visitação,
em reforma), maio de 2017 (poucos dias após a abertura do parque ao público), agosto de 2017
(um ano da abertura do Parque Olímpico para os Jogos 2016) e janeiro de 2019. Apesar da
experiência olímpica mostrar a execução bem-sucedida do masterplan no modo Jogos, com
o evento ocorrendo sem grandes problemas (exceto falhas no abastecimento de food trucks
com falta de comida para visitantes, dentre outras questões) e com aparente grau de satisfação
pelos usuários, foi somente nas visitas posteriores, quando o parque foi aberto ao público,
que a dimensão do desafio em se converter um equipamento de tal porte para usos cotidianos
se colocou de modo mais evidente. Assim, neste capítulo, os estudos dos espaços do Parque
Olímpico e do comportamento social e humano possibilitado pelos mesmos baseiam-se nas
visitas realizadas após o megaevento, em especial a partir de maio de 2017, uma vez que, em
outubro de 2016, quando da primeira visita, o parque estava fechado para desmontagem de
estruturas e alterações no paisagismo da via olímpica, no intuito de “humanizá-la” para sua
abertura como parque público.
Em maio de 2017, visitou-se o parque em duas ocasiões, uma quinta-feira (11/05/17)
- dia no qual estava fechado - e um sábado, véspera do Dia das Mães (12/05/2017). Com um
tempo de percurso entre o bairro de Botafogo, na Zona Sul, até o local de aproximadamente uma
hora e meia na quinta-feira e de uma hora no sábado, percebeu-se que a mobilidade estava mais
fácil do que em outras visitas realizadas, antes do metrô estar aberto entre a Zona Sul e a Barra
(dezembro de 2015 e outubro de 2016 aos fins de semana). No sábado em que foi realizada
a visita, poucas pessoas usavam o local. No horário das 12h30-15h10, cerca de 15 pessoas
circulavam ou aproveitavam alguma das novas infraestruturas de lazer do parque. O sol era
intenso e as árvores recém-plantadas não providenciavam sombra. Um turista parecia descansar
do sol e das longas distâncias do parque embaixo da passarela da Via Olímpica que cruza uma
das antigas vias de apoio ao acesso às arenas (uma das principais ruas a cortarem a área também
no modo legado). Todas as arenas estavam fechadas – até o momento, só abriam para eventos
esportivos. Um dos guardas municipais no local avisou que os horários de maior fluxo eram pela
manhã e após as 16h, chegando a ter 600 pessoas por dia. Entre 17h e 18h, uma contagem rápida
evidenciou cerca de 75 pessoas no Parque (chegando, indo embora ou utilizando os espaços). O
sol já havia baixado e era possível caminhar e até mesmo sentar nos inúmeros bancos sem tanto
desconforto. Foi possível ver diversas pessoas utilizando as quadras esportivas e parquinhos
instalados ao longo da Via Olímpica, andando de bicicleta, skate, caminhando ou descansando.
Ainda assim, para a escala do parque, o número era praticamente inexpressivo. Interessante,
entretanto, que já era utilizado pelas pessoas da região – dois homens com quem conversei
afirmaram morar perto, um em Jacarepaguá e outro a dez minutos de bicicleta dali (o que
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poderia ser no Recreio dos Bandeirantes). O problema maior apontado por diversas pessoas e
sentido na pele foi a ausência de bebedouros e sanitários no parque. Os sanitários das arenas não
podiam ser usados, visto que essas estavam fechadas ao público. Também não havia ambulantes
vendendo água no interior ou entrada do parque, como é comum observar em outras áreas de
lazer públicas da cidade, como a região da revitalizada Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro.
De fato, o acesso demonstrava relativo grau de controle, pela existência de grades e uma mesa
da guarda municipal na entrada. Nessa visita, o espaço preparava-se para sediar o Circuito
Mundial de Vôlei de Praia no Centro de Tênis, entre os dias 17 e 21 de maio, tendo a maior parte
das sessões entrada franca. Outros eventos já estavam marcados para acontecer nas instalações
olímpicas em 2017, contribuindo para manter o espaço em uso, ainda que esporadicamente.34
Em agosto de 2017, numa visita ao local na festa comemorativa de um ano da abertura
dos Jogos, a atmosfera experienciada foi distinta, mas os problemas para a transformação
do parque em lugar de lazer público continuavam evidentes. As arenas estavam abertas à
visitação, com eventos específicos ocorrendo nas mesmas ao longo do dia. Um grande número
de crianças e jovens participaram das atividades promovidas, e, apesar do valor simbólico do
parque refletido na grande festa e sorrisos dos usuários, seu valor funcional e prático ainda
estava nebuloso – as dimensões extraordinárias do parque denunciavam sua subutilização,
especialmente na via olímpica, nas áreas vazias do live site e às margens da lagoa. A montagem
de um palco para música ao vivo próximo às Arenas Cariocas atraiu algumas pessoas para
aquela área, em outros dias bastante deserta, garantindo animação ao evento. Food trucks
espalhados pela via olímpica cuidavam do fornecimento de comida e bebida aos visitantes, que,
neste dia, não precisaram recorrer a estabelecimentos fora do parque. Uma das áreas preferidas
era a escultura com a inscrição “#Cidade Olímpica”, próximo à entrada principal (a mesma
que figurava na Praça Mauá em 2015 e que, antes dos Jogos Olímpicos, foi transferida para
o Parque Olímpico), ponto ideal para selfies e fotografias a serem postadas em redes sociais.
A maior parte dos visitantes, no entanto, era composta por ex voluntários e funcionários das
Olimpíadas, que vestiam novamente o uniforme, levantando dúvidas sobre a real abrangência
e atração do evento à sociedade carioca como um todo. Seja por pouca divulgação ou pelas
longas distâncias do parque até outras áreas da cidade (apesar do BRT), a impressão foi ainda de
um local pouco aproveitado pelos visitantes e turistas. Algumas iniciativas recentes pela AGLO
no primeiro semestre de 2018, como a abertura de quadras de tênis ao público (mediante reserva
em aplicativo para celular) e a destinação de quadras de vôlei de praia (construídas próximo
ao Centro de Tênis) a um projeto social de futevôlei indicavam o desejo de consolidação de
um legado mais coerente com o ideal de uma cidade participativa por meio de seus espaços
públicos e de lazer. As ações da AGLO, em termos de projetos sociais (mais de mil crianças
34
Um dos primeiros grandes eventos seria um show na Arena Olímpica (rebatizada de Jeunesse Arena) do
cantor britânico Ed Sheeran, no dia 25 de maio de 2017, além do festival Rock In Rio, em setembro, que passou do
Parque dos Atletas para o Parque Olímpico nessa edição – o que, no entanto, tornou a perspectiva de uso do Parque
dos Atletas ainda mais improvável.
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atendidas) e eventos (esportivos e comerciais) nas arenas, foram continuadas durante o ano de
2018 com relativo sucesso, e pretendem ser mantidas e aprimoradas em 2019, incluindo ainda
intervenções pontuais para provisão de sombras e maior conforto aos visitantes, conforme
informações obtidas em janeiro de 2019 em entrevista com o presidente, Paulo Márcio Dias
Mello.
Os espaços do parque apresentam potencial para transformá-lo em um dos melhores
espaços de lazer e esportes do Brasil, mas medidas devem ser tomadas de maneira contínua
e planejada. Uma vez que as árvores plantadas adquiram estatura razoável e capacidade de
sombreamento (e que novas sejam plantadas), que os jardins fiquem plenamente florescidos
(apesar das espécies plantadas não sugerirem muito isso – há cactos inclusive) e que uma
infraestrutura mínima para atendimento ao público seja consolidada (sanitários, bebedouros,
centro de atendimento ao visitante), juntamente à destinação das arenas ao treinamento
profissional, mas também ao treinamento de novos interessados nos esportes ali praticados
(como é feito em Londres, Munique e Seul, por exemplo, onde os estádios de natação são
abertos à população para aulas e treinos), o parque poderá ser um destino bastante agradável
e promissor. Observa-se, no entanto, que a divulgação das atividades ocorrendo no parque é
precária, não atingindo da forma ideal o grande público. Com exceção dos projetos sociais que
atraem crianças e jovens de locais para além do entorno do parque, o grande público usuário é
de moradores da região.
Quando os novos empreendimentos forem realizados nos terrenos pertencentes à
Concessionária Rio Mais e a área ganhar maior coesão urbana entre suas áreas construídas e de
lazer, talvez o parque possa ser comparado a exemplos de sucesso observados em Munique e
Londres. Nos primeiros anos após os Jogos, entretanto, pouco se pôde afirmar sobre o “legado”
no parque olímpico; apenas observou-se que algumas alterações importantes no desenho
das áreas públicas do parque começaram a ser implementadas, de forma a garantir espaços
mais humanizados e de escala mais compatível ao pedestre. Entretanto, se comparados os
planos originais presentes na chamada pública em estudos realizados pela AECOM às reais
intervenções, percebe-se a drástica redução das reformas e recursos. O fato de terem aberto
o parque ao público antes de todas as alterações estarem finalizadas (a mais importante delas,
entretanto, sendo os sanitários públicos, na opinião da autora), corresponde talvez a um desejo
da Prefeitura e do Ministério do Esporte de combater as críticas de que tal espaço teria se tornado
um local abandonado após os Jogos, possível elefante branco, como havia sido veiculado pela
mídia após um evento de vôlei de praia realizado no início de 2017 no parque.
A tabela a seguir estuda o comportamento de usuários perante os espaços físicos do
Parque Olímpico em quatro visitas, de acordo com instrumentos de investigação comportamental
expostos por Del Rio (1990, p.105).
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PARQUE OLÍMPICO RIO DE JANEIRO

VISITAS

Sequências
Comportamentais

Palcos de Ação

Atividades Específicas

Territórios

grupo
de
estudantes
universitários visita o entorno
do
parque;
obras internas no parque para
transformação de espaços para
sua abertura ao público

vila autódromo (realidade
social
particular);
parque olímpico (espaço
fechado
em
obras);
hotel (em funcionamento,
pouco fluxo de hóspedes)

Outubro 2016
(parque
fechado
ao
público)

ciclistas e pedestres
passam reto pela calçada
frontal
do
parque;
embarque/desembarque
pessoas na estação do
BRT frontal;

entorno
autódromo;
estações BRT

Maio
2017
(parque
já
aberto
ao
público)

homem se protege do sol
embaixo de passarela;
ciclistas e pedestres
percorrem a via olímpica,
parando no antigo live site
para visualizar a lagoa e
vão
embora;
quando o sol baixa, mais
pessoas
chegam
no
parque, para caminhar,
utilizar as quadras, etc.

quadras esportivas;
escultura "hashtag"
próximo à entrada
(palco
para
fotografias);
memorial
de
medalhas "Wall of
Champions"

tirar fotos em frente à escultura
"hashtag";
procurar campeões olímpicos
no memorial de medalhas;
guarda municipal observa fluxos
na via olímpica e ações nas
quadras
poliesportivas;
pessoas sentam próximo às
quadras para conversar e
observar o movimento

pistas de skate ao sul do
parque
(jovens);
playground infantil próximo
ao estádio aquático (famílias
com
crianças);
via olímpica (variado - locais,
turistas
/
caminhar,
conhecer)

palco de música ao
vivo
temporário;
escultura
"hashtag";
arenas com eventos
especiais

venda/compra
de
comida/bebidas nos food trucks
e utilização das mesas de
piquenique na via olímpica;
sentar/conversar nos bancos
próximos
às
quadras
poliesportivas no centro da via
olímpica;
tirar fotos em frente à escultura
"hashtag";

pistas de skate ao sul do
parque
(jovens);
playground infantil próximo
ao estádio aquático (famílias
com
crianças);
via olímpica (festa - locais, exvoluntários, poucos turistas;
espaço de transição entre os
eventos ocorrendo dentro
das
arenas);
arenas (eventos especiais de
esporte)

Agosto 2017
(data
comemorativ
a)

Janeiro 2019

tirar fotografias com
"hashtag"
(memória
"cidade
olímpica");
visitar
as
arenas
internamente;
percorrer
espaços
públicos do parque - via
olímpica até o live site e
voltar

Pessoas se protegem do
sol enquanto esperam
ônibus na frente do
parque nas sombras
provocadas por postes;
percorrer a via olímpica
de bicicleta ou a pé,
parando no antigo live site
para visualizar a lagoa e
ficar um pouco no local
antes de ir embora

vila

escultura "hashtag"
próximo à entrada
(palco
para
fotografias);
memorial
de
medalhas "Wall of
Champions"; Arena
Carioca 3 – SESC
(aberta ao público);
live site como ponto
de
sombra
e
permanência
(leitura, piquenique,
brincadeiras entre
crianças)

obras de reparos de vícios
construtivos na Arena de Tênis e
velódromo;
tirar fotos em frente à
“hashtag” e ao Mural dos
Campeões;
visita guiada pela AGLO nas
arenas e via olímpica (parte
mais próxima à entrada e
arenas);
alugar uma bicicleta na frente
do parque (bikerio) para
percorrer o espaço.

pistas de skate ao sul do
parque
(jovens);
Arena
Carioca 1 – treinamento
profissional e controle de
acesso
pela
AGLO;
Velódromo, Arena de Tênis e
Arena Carioca 2 – fechados,
controle pela AGLO; Arena
Carioca 3 – atividades SESC e
prefeitura.

Tabela 4 - Análise do Parque Olímpico em quatro visitas ao local com base nos instrumentos de investigação
comportamental descritos por Vicente Del Rio (1990). As imagens na página ao lado articulam-se às linhas da
tabela (Tabela da autora, 2019).
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Figura 120 - Coletânea de fotos do Parque Olímpico da Barra, segundo os critérios de
Del Rio analisados. (Fotos da autora, diferentes datas, entre 2016-2019)
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ÁREAS VERDES / ESPAÇOS PÚBLICOS

OLIMPÍADAS RIO 2016 (13/08; 06//08 E 07/08/2016)

MAIO 2017
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JANEIRO 2019

AGOSTO 2017

ÁREAS VERDES / ESPAÇOS PÚBLICOS
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Figura 121 - (páginas 308-311) Coletânea de fotos da autora em visitas de campo em agosto de 2016, maio de
2017, agosto de 2017 e janeiro de 2019, mostrando evolução dos espaços públicos do parque olímpico e suas áreas
verdes, evidenciando a manutenção e uso dos espaços.
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INTERAÇÃO DE USUÁRIOS NO NÍVEL TÉRREO

Figura 122 - Ao lado, fotos durante os Jogos 2016. A
escultura #CidadeOlímpica ficava no Porto Maravilha,
mas foi transferida para o Parque Olímpico para seu
modo legado. (Foto da autora, 15/08/2016) Na página
ao lado, o Parque Olímpico durante as Olimpíadas,
com os arcos olímpicos em frente ao Estádio Aquático
(removidos após os Jogos) e o Live Site, com palco
temporário (Fotos da autora, 13/08/2016).

Figura 123 - Abaixo, fotos de 16/05/2017, pouco
tempo após o parque ser aberto para a população.
Uma quadra de esportes havia sido colocada no
centro da Via Olímpica. (Fotos da autora)
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JANEIRO 2019

AGOSTO 2017

INTERAÇÃO DE USUÁRIOS NO NÍVEL TÉRREO

Figura 124 - A interação de usuários no nível da rua se
dá, por enquanto (antes da urbanização dos lotes do modo
legado), nos espaços públicos do parque - com elementos
escultóricos, áreas de lazer (playground, pista skate, tênis
de mesa) e amplas áreas livres para pedalar e caminhar.
A retirada da quadra esportiva também tirou um ponto de
convívio e encontro do parque. Fotos da autora, 2017 e 2019.
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AGOSTO 2017

AGOSTO 2017

MAIO 2017

PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS
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Figura 125 - Coletânea de fotos do parque olímpico referente à permanência de usuários em seus espaços (áreas
externas e internas), conforme observado em visitas ao local em maio de 2017 e agosto de 2017 (Fotos da autora).
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PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS

Figura 126 - Coletânea de fotos do parque olímpico referente à permanência de usuários em seus espaços (áreas
externas e internas), conforme observado em janeiro de 2019. O pouco sombreamento (ainda que com vegetação
começando a crescer) leva à curta permanência no parque em horários de sol a pino. O live site, com sua estrutura
metálica coberta por paineis solares promove uma ambiência mais agradável ao estar, beneficiada pelas vistas para
a lagoa deste ponto. A grande escala dos espaços, sem atrativos, repele usuários. (Fotos da autora).
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AGOSTO 2017

MAIO 2017

USO MISTO
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Figura 127 - Coletânea de fotos relativas ao uso misto no parque. Pouco mudou: o parque continua como local
dedicado ao esporte e ao lazer, predominando o uso por eventos em grandes arenas esportivas (incluindo aquelas
localizadas fora do parque, como a Jeunesse Arena, para eventos temporários), como observado em agosto de 2017
quando da celebração do aniversário do parque e em janeiro de 2019, quando a Arena Carioca 3 passava a abrigar
atividades do SESC (incluindo também a abertura de uma lanchonete que, no entanto, estava fechada ao público).
(Fotos da autora)
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OLIMPÍADAS 2016

ESCALA

322

7. Cidade Construída: Obras na Barra da Tijuca

Figura 128 - Coletânea de fotos do parque olímpico referentes à escala dos espaços públicos do parque. As
transformações paisagísticas da via olímpica, ainda que tenham amenizado a sensação de aridez, ainda não
foram suficientes para consolidar uma escala mais próxima à do pedestre. Grandes espaços livres e distâncias

AGOSTO 2017

OUTUBRO 2016

predominam. (Fotos da autora).
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ACESSIBILIDADE

OUTUBRO 2016

JANEIRO 2019
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Figura 129 - Coletânea de fotos do parque olímpico e entorno, em relação à acessibilidade. O parque pode ser
acessado por transporte público (corredor de BRT do Terminal Olímpico - segunda foto da esquerda para a direita
de janeiro de 2019 - ao Terminal Alvorada e de lá ao Terminal Jardim Oceânico, onde se faz a integração com o
metrô da linha amarela, que vai do início da Barra até a Zona Sul; e ônibus municipal), automóvel (porém não há
estacionamento), bicicleta (porém não há bicicletário, apenas a estação de bicicletas comunitárias) ou a pé (porém,
as distâncias são longas e desagradáveis ao caminhar). (Fotos da autora)

AGOSTO 2017
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7.2.4. Transformação: O Papel da Rio Mais

A transformação de legado do Parque Olímpico da Barra da Tijuca alinha-se a uma
tendência recente observada na conversão de parques olímpicos em novos bairros para a cidade.
De maneira geral, como já apontado nesta tese, os parques olímpicos são os espaços mais
importantes para os Jogos, sendo um conglomerado de arenas e espaços estratégicos para a
perfeita realização do evento e sua logística, que, no entanto, apresentam um desafio crucial
após as Olimpíadas, dadas suas dimensões e características extraordinárias. Enquanto alguns
parques olímpicos na história das Olimpíadas transformaram-se em áreas verdes ou parques
urbanos de sucesso, dedicados a esportes e recreação da população, como visto em Barcelona
(1992), Munique (1972) ou Seul (1988), outros tornaram-se os temidos “elefantes-brancos”,
como em Atenas (2004). Com as Olimpíadas de Londres em 2012, a transformação do parque
em um novo bairro abriu uma nova alternativa ao legado desses espaços – aliar a utilização
pós-megaevento à possibilidade de gerar receitas com o mercado imobiliário. De fato, a criação
de urbanidades com aspectos formais mais próximos àqueles encontrados em outras áreas da
cidade, em conjunto à relação já pré-estabelecida com uma potencial área de esportes ou marco
simbólico na cidade (afinal, o parque olímpico carrega consigo certo prestígio e memória),
parece uma solução atraente para evitar que amplos espaços urbanos se tornem ambientes
subutilizados e monótonos. Semelhantemente à estratégia adotada em Londres, de criar
distintos bairros nos terrenos do parque olímpico, a proposta não concretizada para os Jogos
de Hamburgo em 2024 também idealizava a conversão da península olímpica em um novo
bairro para a cidade (HAMBURG, 2015a; FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, 2015),
assim como a proposta para o parque olímpico do Rio de Janeiro, que, amparado na ideia de
um masterplan de legado aos moldes do de Londres 2012, previa a criação de um novo bairro

Figura 130 - Masterplan idealizado para Hamburgo como cidade-sede em 2024 (não concretizada) por KCAP,
Arup, Vogt, Kunst+Herbert, GMP, Drees&Sommer, WES. Urbanização em blocos perimetrais e adensamento da
península após os Jogos marcam a proposta. (KCAP, s.d.)
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na península de Jacarepaguá. O diagrama a seguir, elaborado durante os estudos da autora na
Universidade de Plymouth, denota dois cenários para a transformação de parques olímpicos no
modo legado, bem como as características urbanas de cada um:

Figura 131: Características e requisitos espaciais e físicos de parques olímpicos no modo Jogos e duas diferentes
estratégias para sua transformação de legado – permanecer como parque de lazer e esportes, para o qual certas
características projetuais e ambientais são necessárias; ou ser urbanizado e convertido em bairro, quando novas e
diferentes características espaciais são requeridas, muito distintas das do modo Jogos (diagrama da autora, julho
de 2016.)

Entretanto, como visto, a proposta original de legado do concurso de masterplan para o
Parque Olímpico do Rio datada de 2011 pode sofrer alterações, contanto que atenda à legislação
urbanística em vigor. Neste sentido, o desenho urbano proposto para o local também pode sofrer
alterações consideráveis, cuja crítica é o maior foco dest tese. Enquanto a proposta original
apresentava um desenho urbano baseado em ocupação perimetral, alta densidade, compacidade
e empreendimentos de uso misto, visando um urbanismo mais tradicional e vibrante que se
alinha à teoria e prática contemporâneas da área em nível internacional, os resultados passíveis
de serem construídos pelo consórcio Rio Mais podem distanciar-se abissalmente do ideal
de cidade presente no projeto inicial, se assim for do interesse das empresas construtoras e
empreiteiras.
Em maio de 2014, durante a primeira visita da autora ao Rio de Janeiro, soube-se em
uma entrevista realizada no escritório da Rio Mais com o engenheiro Victor Kenji Dias Wada
(não mais empregado na empresa), as referências conceituais do consórcio para os planos de
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legado da área do Parque Olímpico. Em uma apresentação mostrada à autora, destacava-se
o conceito de “Ecocity”, com uma frase do professor inglês de arquitetura e desenho urbano
Randall Thomas: “Um importante elemento no projeto urbano sustentável é não estar
vinculado pelo dogma, mas poder ser adaptado para atender a demandas futuras.”35. Cidades
e projetos utilizados como exemplos eram: City Creek, em Salt Lake City, Utah, em que áreas
de convívio atrelavam-se a opções de consumo e paisagismo agradável em pequenas praças
secas; o D-Cube em Seul, Coreia do Sul, um grande projeto de uso misto com terraços verdes
e áreas de convívio; o Puerto Venecia, em Zaragoza, na Espanha, destacando-se o “elemento
água”; o Harbor East de Baltimore, EUA, exaltando-se as características de “heterogeneidade/
diversidade”, bem como a “valorização das áreas pietonais” e “conforto, segurança,
visibilidade” presentes no projeto de regeneração; Atlantic Wharf, em Boston, com suas áreas

35
Frase presente no slide 10, em apresentação de Victor Kenji durante entrevista com o mesmo na Rio
Mais, maio de 2014 (total 31 slides).

Figura 132 - Imagem na parede do escritório da Rio Mais, em maio de 2014, durante visita de campo realizada para
a Iniciação Científica conduzida na época. Torres isoladas ocupariam os terrenos cedidos às construtoras após os
Jogos de 2016. Na foto, Renata L. O. Sanchez (autora) e o engenheiro Victor Kenji.
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de convívio e restaurantes/cafés com mesas nas calçadas para garantir maior animação urbana;
o Diagonal Mar Park and Center, em Barcelona, ressaltando a integração de empreendimentos
com áreas de parque e a “valorização das áreas internas” (também pela exclusividade da
localização e cenário/paisagem do entorno), destacando-se o termo “urbanidade” escolhido
na apresentação; a Ecociudad Valdespartera em Zaragoza, pelo projeto de desenvolvimento
sustentável; o Parque Olímpico de Londres, no sentido de se buscar um “paisagismo integrado
ao desenho urbano e complementar à arquitetura”; e, por fim, aspectos como a “relação entre
lagoa, parque e montanhas”, observados em cidades como Pretória, na África do Sul, segundo
a apresentação, e “coroamento e coberturas” de edificações, destacando-se o Bank of America
de Uptown Charlotte, na Carolina do Norte, EUA. Tais referências faziam parte do imaginário
urbano no qual a área iria se espelhar ao construir seus futuros empreendimentos. No entanto,
na parede do escritório, uma grande imagem simulando o desenvolvimento imobiliário futuro
da área do parque olímpico carioca parecia mostrar o oposto do que se defendia na apresentação
conceitual compartilhada: diversas torres isoladas nos terrenos, reiterando uma ideia de urbano
prevalecente ao longo das décadas na Barra da Tijuca, baseada no uso do automóvel, na
monótona distribuição de funções e atividades nos bairros, em formas similares (homogêneas)
de edificações dispostas racionalmente na cidade.
Em janeiro de 2019, após longas tentativas de agendamento de uma nova visita à Rio
Mais, a autora foi recebida por Kariche Silva, uma vez que o assessor Thomaz Barbosa Sá, que
havia sido contatado inicialmente, não pôde comparecer no dia agendado. O estudo visto em
2014 fora substituído por outro, de abril de 2015, que determinava a urbanização do parque
olímpico ainda de acordo com princípios urbanísticos próximos àqueles observados na Barra,
porém com skyline um pouco mais variado do que aquele presente na imagem na parede do
escritório em 2014. Um faseamento nos lançamentos seria previsto, conforme informou Kariche,
começando não mais pelas áreas próximas à lagoa, mas sim por aquelas próximas à Avenida
Abelardo Bueno, como é o caso do lote 28, atualmente objeto de estudo pela empresa, próximo
ao edifício corporativo da Rio Mais que fora utilizado como Media Press Center durante os
Jogos.
Apesar de divulgar poucas informações sobre os futuros empreendimentos no Parque
Olímpico, a Rio Mais lançou em 2018 uma página online com uma prévia de suas intenções para
a área36, o desenvolvimento imobiliário do bairro “Lagoa da Barra”, que, segundo a empresa,
estaria sendo concebido com projetos por “alguns dos mais renomados profissionais do Brasil
e do exterior nas áreas de arquitetura, paisagismo, sustentabilidade, segurança e lazer”
(LAGOA DA BARRA, s.d.). O bairro apropria-se da ideia de urbanismo sustentável e evoca
a presença de ciclovias, parques e praças, bem como a integração ao transporte público (BRT
e metrô – acessado pelo BRT). Segundo o site, “shoppings, restaurantes, escolas, hospitais,
36
O site (http://www.lagoadabarra.com.br/) começou a funcionar no início de 2018, já podendo ser acessado
em fevereiro.
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Figura 133 - Visão do consórcio para futura urbanização do Parque Olímpico, conforme publicado
na página online da Lagoa da Barra (LAGOA DA BARRA, s.d.)

clínicas e centros de conveniência, cultura e lazer estão a poucos minutos da Lagoa da Barra”
(LAGOA DA BARRA, s.d.), fazendo referência aos equipamentos já existentes no entorno e na
região da Barra da Tijuca, como um todo, mas não necessariamente aos que surgirão no bairro.
Na única imagem divulgada que ilustra o desenvolvimento arquitetônico e urbano da área, a
partir da ponta da península (onde há o Live Site), veem-se edifícios massivos de até dezoito
andares, alguns em forma de torres isoladas, alguns conjugados com edifícios menores ou
plataformas. A “democratização da vista” sugerida por Daniel Gusmão, em que as alturas dos
edifícios aumentariam à medida que se distanciassem da orla da lagoa, parece não ser seguida,
havendo algumas altas torres à beira d’água, respeitado o recuo das margens, transformada
em um parque. A imagem divulgada é uma perspectiva aérea do complexo, ressaltando-se a
dimensão do local e sua integração com o parque da Via Olímpica e as vistas das montanhas
ao fundo. Entretanto, a simples escolha de se divulgar imagens – ainda que ilustrativas – de tal
ponto de vista demonstra uma preferência por determinados aspectos da urbanidade visionada,
em detrimento de outros, somente possíveis de serem compreendidos em imagens feitas no nível
da rua, do térreo, da interação com o pedestre. Se tal escolha reflete um sentimento baseado
na “Síndrome de Brasília”, conforme Gehl denomina, ou se apenas define um ponto de vista
melhor para uma ampla compreensão do modelo 3D elaborado, é algo a se questionar, sem,
porém, poder ser afirmado com veemência em estágios ainda tão iniciais do projeto.
O projeto de um novo bairro pela Rio Mais enfrenta uma série de dificuldades para sua
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implantação: desde fatores da ordem econômica e de viabilidade dos empreendimentos, como
o cenário de crise já prolongado e a competição “interna” com o estoque de imóveis da Vila dos
Atletas caso seja lançado qualquer projeto – o complexo Ilha Pura também foi construído pela
Odebrecht e Carvalho Hosken, empresas do consórcio Rio Mais, como será visto no capítulo
3.3 -, até fatores próprios do desenho e escala da operação de transformar o parque olímpico
em um local habitável e atraente à vida urbana cotidiana. O edifício do IBC, por exemplo uma estrutura de dimensões extraordinárias, como já discutido - foi cotado para abrigar um
cassino, segundo Kariche Silva, mas não avançou porque também havia planos de um cassino
no Porto Maravilha; a outra alternativa, abrigar um shopping, também foi cancelada pela óbvia
quantidade de shoppings no entorno. Segundo Kariche, a Rio Mais estava realizando, em janeiro
de 2019, pesquisas de mercado para averiguar a situação do mercado imobiliário na Barra da
Tijuca e, inclusive, o desejo dos compradores, para pautar estudos de novos empreendimentos
no local. Interessante aqui questionar se o desejo dos compradores por um “modelo Barra” é
anterior ou posterior ao lançamento de empreendimentos desse tipo na região e se, de fato, o
perfil dos moradores/compradores da Barra da Tijuca não difere daqueles da Zona Sul, onde
uma urbanidade completamente distinta é observada – talvez, o modelo Barra (também em
virtude de problemas estruturais como falta de segurança, mas também culturais, como o uso do
automóvel) seja preferido por determinada parcela da sociedade carioca, como apontou a Profa.
Denise Machado em entrevista à autora em janeiro de 2019.
Em termos de desenho urbano, a Rio Mais não precisará cumprir o masterplan de
legado proposto pela AECOM, devendo apenas seguir a legislação urbanística para a área.
Importante lembrar, no entanto, que a legislação urbanística brasileira em geral não trata de
desenho urbano especificamente, mas sim de parâmetros para construção e ordenação do solo
urbano (recuos, gabaritos, índices como taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento,
dentre outros). Ao contrário do que se tem nos planos locais para o desenvolvimento urbano de
bairros no Parque Olímpico de Londres, ou nas áreas de Nordhavnen e Ørestad, por exemplo,
como vistos anteriormente nesta tese, com amplo detalhamento acerca de forma, tipologia,
usos, etc., a legislação urbanística em vigor para a área do Parque Olímpico do Rio permite uma
infinidade de resultados construídos nos terrenos, o que, apesar de admitir grande flexibilidade ao
longo do tempo, também permite uma total falta de coerência geral ou, no caso de pertencerem
os terrenos todos às mesmas construtoras, como acontece no Parque Olímpico do Rio, gerar
enclaves homogêneos e concomitantes (o tamanho dos lotes corresponde a uma quadra, a ser
desenvolvida ao mesmo tempo), pela criação de mais condomínios do tipo Ilha Pura em uma
área do tamanho do Leme.
De fato, a perspectiva de legado sugerida pelos planos da Rio Mais – tanto a imagem
vista em maio de 2014, quanto o projeto divulgado pela Lagoa da Barra – apoia-se no processo
de alterações da legislação de uso e ocupação do solo na Barra ao longo dos anos, como
mencionado anteriormente, em especial em termos das mudanças do número de pavimentos,
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Figura 134 - Contorno da área do Parque Olímpico, Vila Olímpica e Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca (acima)
e Zona Sul (abaixo). Observa-se o tamanho dessas áreas em relação a bairros consolidados e adensados. (Autoria
própria, 2019)
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permitindo torres cada vez mais altas em configurações frequentemente adotadas de condomínios
fechados.
Em suma, a legislação urbanística municipal permite atualmente a construção de
dezoito pavimentos em edifícios residenciais ou comerciais e vinte e dois, no caso de hotéis; um
coeficiente de aproveitamento total na área do parque olímpico de 1,0 – totalizando 1,180,000
m² de área construída na soma de todos os empreendimentos, excluindo-se as arenas esportivas,
o Hotel de Mídia, o IBC e MPC (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2013; Prefeitura do Rio de
Janeiro, 2005); 30% de permeabilidade (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2005); além da construção
de estacionamento na completa extensão do nível térreo do lote (respeitando-se 10m de recuo),
sobre a qual as áreas comuns e de lazer poderão ser localizadas (Prefeitura do Rio de Janeiro,
2013). Este último parâmetro permite a criação de extensas fachadas cegas nas ruas, opondose ao princípio de estimular a consolidação de fachadas ativas, interessantes e de uso misto.
Assim, o cenário futuro de urbanização do parque pode opor-se àquele inicialmente idealizado,
repetindo as tipologias e morfologia urbana consolidada na Barra nas últimas quatro décadas.
Os estudos a seguir foram feitos no intuito de compreender a possível ocupação dos
terrenos entregues à Rio Mais, atendendo-se ao coeficiente de aproveitamento máximo da
área como um todo de 1,0 (1,180,000 m² construídos) e a porcentagem de permeabilidade
requerida. Assim, o primeiro passo foi a elaboração de uma tabela, contendo os dados de cada
lote cedido à Rio Mais, de acordo com o plano aprovado de loteamento, bem como dos lotes
da prefeitura. Assim, dividindo-se o potencial construtivo máximo de 1,180,000 m² pela área
dos lotes edificáveis (incluindo o lote da prefeitura e o live site, mas não os equipamentos
olímpicos) - 445,748.64 m² - obtém-se um C.A. de 2,647. Para fins dos estudos conduzidos,
adotou-se o valor de 2,64. A manipulação dos valores na tabela permite simular diferentes
cenários para variadas alturas de edificações. Tais derivações numéricas serviram de base para
estudos gráficos de massa utilizando-se modelagem paramétrica no software Rhinoceros, com

Figura 135 - Quadras do bairro do Leme (contorno em vermelho)
e Copacabana (à esquerda) em contraponto ao projeto vencedor do
concurso para o modo legado do Parque Olímpico (centro) e plano
de loteamento do Parque Olímpico (à direita). (Autoria própria,
2019)
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Figura 136 - Diagrama com lotes edificáveis (azul) pela Rio Mais, pela prefeitura (laranja) e de equipamentos
olímpicos (tons de amarelo), com respectivas áreas. (Autoria própria, 2019).

POTENCIAL CONSTRUTIVO :

1.180.000 m2
TOTAL
ÁREAS
TERRENOS
EDIFICÁVEIS RIO MAIS: 398,924.95 m²

CENTRO
OLÍMPICO
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LOTE
PREFEITURA:

IBC + MPC:

DE TÊNIS:

78,813.61m²

53,280.80 m² 5,640.78 m²

CENTRO OLÍMPICO
DE TREINAMENTO:
216,892.32 m²
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auxílio do plugin de parametrização Grasshopper.37 Tais estudos fazem parte de uma proposta
de análise dos possíveis resultados formais e físicos para o legado da área, em sua transformação
em bairro, de acordo com os parâmetros urbanísticos legais em vigor (taxa de ocupação do solo,
coeficiente de aproveitamento, recuos, etc.), e foram apresentados pela autora no 1st CSSOR
Annual Meeting, congresso realizado em Fullerton, em 12 de março de 2018. Destacam-se três
cenários:
1) Todos edifícios com 18 andares (gabarito máximo permitido).
No caso de edificações únicas em cada lote, ter-se-iam edifícios massivos, possivelmente
laminares, com a área do térreo podendo chegar a plantas de 14 mil m², em terrenos
maiores. Tal ocupação seria mais palpável no caso de edifícios de bloco perimetral, com
a junção de diferentes projetos arquitetônicos geminados no bloco. Se a opção edilícia
adotada seguir o modelo mais usual no urbanismo brasileiro, então ter-se-á a divisão
do potencial edificável em várias torres num mesmo lote. Assim, sugere-se, a título
de simulação, a divisão da área construída térrea em plantas de 1000 m², criando-se,
assim, um cenário em que os lotes possuiriam de uma até cinco torres (no caso de lotes
maiores, como o 3 e o 4). Em todos os casos, mantém-se o C.A. de 2,64, e a taxa de
ocupação ficaria menor que 15% (bem abaixo dos 50% máximos permitidos por lei).
2) Gabaritos escalonados da margem da lagoa para o interior do bairro, conforme ideia
original do time vencedor do concurso do masterplan.
A variação do gabarito permitiria que edifícios mais afastados da lagoa ainda assim
tivessem vistas garantidas para a mesma em andares mais altos, além de não criar
barreiras de iluminação e ventilação no interior do bairro. Observa-se que a opção por
torres isoladas criaria amplos espaços vazios nos terrenos, o que dificilmente contribuiria
para o desafio de adensamento das áreas livres do parque olímpico no nível da rua,
gerando interesse e dinâmicas urbanas nestes espaços. Assim, o estudo evidencia outras
duas alternativas a título de exemplo – a construção de múltiplas torres nos terrenos
(preferivelmente não em condomínios fechados que cercariam todo o perímetro da
quadra) e blocos perimetrais. Obtém-se que para gabaritos de 6 andares às margens da
lagoa, e um C.A. máximo, a T.O. ficaria em torno de 45%, enquanto para gabaritos de
18 andares, mais afastados das margens, a T.O. ficaria em torno de 15%.
3) Edifícios em bloco perimetral com altura entre 6 a 10 andares.
Para edifícios de 6 andares, as plantas poderiam chegar a 14 mil m² de área por pavimento
(adotando-se uma T.O. máxima de 50%), valor que tange ao absurdo se considerarmos
37
Para isso, recorreu-se a especialista no software paramétrico, Arquiteto Me. Filipe Campos, garantindo
uma visualização e simulação rápida dos possíveis resultados formais a partir dos parâmetros urbanísticos legais.
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cada terreno como um lote, e não como uma quadra a ser subdividida. Tal metragem
equivaleria, por exemplo, a 100 apartamentos de 160 m² ou 400 estabelecimentos
comerciais de 40m². Considerando uma ocupação perimetral do lote com um único
edifício, tem-se que divididos em plantas de 1000 m² - como edifícios geminados num
bloco perimetral -, haveria terrenos chegando a 14 edifícios. No caso de 10 andares, tal
número cairia para 8, e plantas inferiores a 9000m² (ex.: 100 apartamentos de 90m² ou
200 estabelecimentos comerciais de 45m²). Observa-se, no entanto, que um cenário ideal
consideraria a subdivisão dos lotes-quadras, de forma a criar ruas e caminhos intersticiais
entre os edifícios, seja no modelo de torres ou de blocos perimetrais. Assim, obter-se-ia
maior variedade no ambiente construído, mais espaços disponíveis para fachadas ativas,
mais possibilidades de desvios e rotas alternativas, maior interesse visual e até mesmo
oportunidades de se criar pequenos espaços públicos como parklets e praças.

Uma vez que os recentes empreendimentos na Barra da Tijuca (incluindo a Vila dos
Atletas/Ilha Pura, por exemplo) demonstram um ideal de “urbano” próprio, que visa a segregação,
diferenciação e a mono-funcionalidade, questiona-se a futura preferência do mercado imobiliário
e da própria população pelos cenários apresentados – uma “noção compartilhada de urbano”,
para lembrar Castells -, e propõem-se insumos gráficos para a discussão sobre que tipo de cidade
pode-se e deseja-se construir. Dado o curto período de tempo decorrido desde as Olimpíadas do
Rio de Janeiro, somado ao instável cenário econômico e político do país que freou uma série de
investimentos e empreendimentos imobiliários que seriam parte de um projeto mais abrangente
de legado no local, torna-se evidente que uma análise do legado dos Jogos de 2016 não pode
ser conclusiva e rígida no presente momento, devendo-se, portanto, abrir a discussão para as
possibilidades urbanísticas e urbanas decorrentes do megaevento, em consonância à ideia da
criação de ambientes urbanos dinâmicos e interessantes, vivos e atraentes à sociedade como um
todo – inclusive ao mercado.
CENÁRIO 1 - TODOS EDIFÍCIOS DE 18 ANDARES
T.O. < 15%

eDiFÍCios lamiNares
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número de
torres para
edifícios
com
pavimentos
c/ área de
=

área máx.
total área
térreo para taxa
construída
ocupação máx.
para C.A =
igual a =

lotes

área (m²)

1
2

15,796.99

3

31,650.17

4

32,721.33

5

29,733.18

6
7
8
9
10
11

19,967.47

propriedade

termo outorga onerosa

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 154/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 153/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 152/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 150/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,

29,342.48

2,568.57

prox. live site

2,871.68

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

11,381.98
19,736.27
12,952.35

12

13,257.58

13

8,105.36

14

10,843.46

15

7,270.24

16

19,675.46

17

15,611.41

18

5,237.63

19

23,956.21

20
21
22

13,210.61

23

11,448.30

24

50,349.89

25
26
27

24,063.47

28

12,676.56

29

12,994.22

30

8,888.26

31
32

53,280.80

33

216,892.32

34

41,182.91

7,469.65
9,545.77

Rio Mais

cedidos à prefeitura
durante os Jogos, até
serem feitas adaptações
necessárias, etc.

3,260.29
11,151.72

localizaçao

Rio Mais

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE ALIENAÇÃO ONEROSA N.º
144/2013-F
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 145/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

live site

área terreno (m²):
permeabilidade 30% lotes
Rio Mais
permeabilidade 30% sobre
todo terreno
total áreas terrenos
edificáveis Rio Mais (não
considera área arenas,
hotel mídia, ibc, mpc, nem
terreno prefeitura ou live
site)
C.A. nos lotes edificáveis
p/ limite máximo
construção de 1.180.000
m²
c/ prefeitura

número
de torres

7,898.50 41,704.05

2,316.89

0.147

2.32

2

4,303.56

0.147

4.30

4

18

15,825.09 83,556.45

4,642.02

0.147

4.64

5

18

16,360.67 86,384.31

4,799.13

0.147

4.80

5

18

14,866.59 78,495.60

4,360.87

0.147

4.36

4

18

9,983.74 52,714.12

2,928.56

0.147

2.93

3

18

1,284.29

6,781.02

376.72

0.147

0.38

0

18

1,435.84

7,581.24

421.18

0.147

0.42

0

18

5,690.99 30,048.43

1,669.36

0.147

1.67

2

18

9,868.14 52,103.75

2,894.65

0.147

2.89

3

18

6,476.18 34,194.20

1,899.68

0.147

1.90

2

18

6,628.79 35,000.01

1,944.45

0.147

1.94

2

18

4,052.68 21,398.15

1,188.79

0.147

1.19

1

18

5,421.73 28,626.73

1,590.37

0.147

1.59

2

18

3,635.12 19,193.43

1,066.30

0.147

1.07

1

18

9,837.73 51,943.21

2,885.73

0.147

2.89

3

18

7,805.71 41,214.12

2,289.67

0.147

2.29

2

18

2,618.82 13,827.34

768.19

0.147

0.77

1

18

11,978.11 63,244.39

3,513.58

0.147

3.51

4

18

6,605.31 34,876.01

1,937.56

0.147

1.94

2

não considerados - Hotel de Mídia, MPC e IBC

8,607.17

478.18

0.147

0.48

0

18

12,031.74 63,527.56

1,630.15

3,529.31

0.147

3.53

4

18

5,575.86 29,440.54

1,635.59

0.147

1.64

2

18

6,338.28 33,466.12

1,859.23

0.147

1.86

2

18

6,497.11 34,304.74

1,905.82

0.147

1.91

2

18

4,444.13 23,465.01

1,303.61

0.147

1.30

1

Tabela 5 - Tabela com as áreas de
cada terreno do plano aprovado de
do

Parque

Olímpico,

incluindo os pertencentes à Rio Mais
(com seus respectivos termos de outorga

477,738.56
área total lotes edificáveis
(considera lote prefeitura +
live site, mas não lotes c/
749,595.90 equip. olímpicos):

1000

14,671.24 77,464.15

loteamento
total Rio Mais
(lotes+IBC,
MPC e hotel):
área total
considerando
os lotes da
prefeitura e
da Rio Mais:

T.O. no
área térreo ou caso de
uma
área/pavimento
única
(m²)
torre

18

18

arena tênis
velódromo +
arenas COT
concessão uso DECRETO Nº 36971 DE 8 DE
ABRIL DE 2013

2.64

IBC

lote frente da
prefeitura
prefeitura

0.5

18

Hotel Mídia e MPC

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA

5,640.78

nr.
Pavimentos

onerosa) e à prefeitura. Simulações com
base nos parâmetros edilícios legais de
acordo com o cenário aventado 1- todos

445,748.64
1,180,000.00
143,321.57

edifícios com 18 pavimentos (Tabela da
autora, 2018).

354,000.00

398,924.95

2.647231857

2.95794986
s/prefeitura

Figura 137
(página
anterior)
Simulações 3D por meio de software
paramétrico para ocupação com
gabarito de 18 pav. (Imagens da autora,
2018; programação Grasshopper Filipe Campos)
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CENÁRIO 2 - GABARITOS ESCALONADOS DA MARGEM PARA O CENTRO DO BAIRRO
(6 A 18 ANDARES) - EM ALINHAMENTO AO PRINCÍPIO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA
VISTA (TIME VENCEDOR MASTERPLAN)
T.O. = 14,7% (18 ANDARES NO INTERIOR DO BAIRRO) A 44% (6 ANDARES NAS
MARGENS DA LAGOA)

eDiFÍCios isolaDos

bloCo perimetral

múltiplas torres

múltiplas torres - esCaloNaDo 8 a 18 aNDares

Figura 138 - Simulações 3D por meio
de software paramétrico para ocupação
com gabaritos escalonados. (Imagens da
autora, 2018; programação Grasshopper
- Filipe Campos)
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múltiplas torres - esCaloNaDo 8 a 18 aNDares
(vista alterNativa)
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lotes

1
2

área (m²)

15,796.99

3

31,650.17
32,721.33

5

29,733.18

12

19,967.47
2,568.57
2,871.68

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

19,736.27
12,952.35
Rio Mais
13,257.58

13

8,105.36
10,843.46

15

7,270.24

16

19,675.46

17

15,611.41

18

5,237.63

19

23,956.21
13,210.61
7,469.65
9,545.77

23

11,448.30

24

50,349.89

25
26
27

24,063.47

28

12,676.56

29

12,994.22

30

8,888.26

cedidos à prefeitura
durante os Jogos, até
serem feitas adaptações
necessárias, etc.

11,151.72

53,280.80

33

216,892.32

34

41,182.91

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE ALIENAÇÃO ONEROSA N.º
144/2013-F
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 145/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

3,260.29

31
32

total Rio Mais
(lotes+IBC,
MPC e hotel):
área total
considerando
os lotes da
prefeitura e
da Rio Mais:

localizaçao

prox. live site

11,381.98

14

20
21
22

termo outorga onerosa

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 154/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 153/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 152/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 150/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,

29,342.48

4

6
7
8
9
10
11

propriedade

Rio Mais

nr.
Pavimentos

área máx.
térreo para taxa
ocupação máx.
igual a =

total área
construída
para C.A =

0.5

2.64

número de
torres para
edifícios
com
pavimentos
c/ área de
=
T.O. no
área térreo ou caso de
uma
área/pavimento
única
(m²)
torre

número
de torres

3000

6

7,898.50

41,704.05

6,950.68

0.440

2.32

2

6

14,671.24

77,464.15

12,910.69

0.440

4.30

4

6

15,825.09

83,556.45

13,926.07

0.440

4.64

5

6

16,360.67

86,384.31

14,397.39

0.440

4.80

5

6

14,866.59

78,495.60

13,082.60

0.440

4.36

4

6

9,983.74

52,714.12

8,785.69

0.440

2.93

3

6

1,284.29

6,781.02

1,130.17

0.440

0.38

0

6

1,435.84

7,581.24

1,263.54

0.440

0.42

0

8

5,690.99

30,048.43

3,756.05

0.330

1.25

1

8

9,868.14

52,103.75

6,512.97

0.330

2.17

2

8

6,476.18

34,194.20

4,274.28

0.330

1.42

1

10

6,628.79

35,000.01

3,500.00

0.264

1.17

1

10

4,052.68

21,398.15

2,139.82

0.264

0.71

1

10

5,421.73

28,626.73

2,862.67

0.264

0.95

1

10

3,635.12

19,193.43

1,919.34

0.264

0.64

1

10

9,837.73

51,943.21

5,194.32

0.264

1.73

2

10

7,805.71

41,214.12

4,121.41

0.264

1.37

1

14

2,618.82

13,827.34

987.67

0.189

0.33

0

14

11,978.11

63,244.39

4,517.46

0.189

1.51

2

14

6,605.31

34,876.01

2,491.14

0.189

0.83

1

0

Hotel Mídia e MPC
não considerados - Hotel de Mídia, MPC e IBC

IBC

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA

16

1,630.15

8,607.17

537.95

0.165

0.18

16

12,031.74

63,527.56

3,970.47

0.165

1.32

1

16

5,575.86

29,440.54

1,840.03

0.165

0.61

1

16

6,338.28

33,466.12

2,091.63

0.165

0.70

1

18

6,497.11

34,304.74

1,905.82

0.147

0.64

1

18

4,444.13

23,465.01

1,303.61

0.147

0.43

0

lote frente da
prefeitura

5,640.78

arena tênis
velódromo +
arenas COT

prefeitura
concessão uso DECRETO Nº 36971 DE 8 DE
ABRIL DE 2013

live site

477,738.56
área total lotes edificáveis
(considera lote prefeitura +
live site, mas não lotes c/
749,595.90 equip. olímpicos):
área terreno (m²):
permeabilidade 30% lotes
Rio Mais
permeabilidade 30% sobre
todo terreno
total áreas terrenos
edificáveis Rio Mais (não
considera área arenas,
hotel mídia, ibc, mpc, nem
terreno prefeitura ou live
site)
C.A. nos lotes edificáveis
p/ limite máximo
construção de 1.180.000
m²
c/ prefeitura

445,748.64
1,180,000.00

Tabela 6 - Tabela com as áreas de cada
terreno do plano aprovado de loteamento

143,321.57
354,000.00

do Parque Olímpico, incluindo os
pertencentes à Rio Mais (com seus
respectivos termos de outorga onerosa)

398,924.95

2.647231857

2.95794986
s/prefeitura

e à prefeitura. Simulações com base nos
parâmetros edilícios legais de acordo
com o cenário aventado 2 - gabaritos
escalonados (Tabela da autora, 2018).
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CENÁRIO 3 - BLOCO PERIMETRAL (6 A 10 ANDARES) - EM ALINHAMENTO A
GRANDES PROJETOS URBANOS CONTEMPORÂNEOS EUROPEUS
T.O. = 44% p/ 6 ANDARES E 26,4% p/ 10 ANDARES

bloCo perimetral úNiCo

Figura 139 - Simulações 3D por meio de
software paramétrico para ocupação com
blocos perimetrais. (Imagens da autora,
2018; programação Grasshopper - Filipe
Campos). Pela teoria “5 Minute city”,
bairros devem conter variedade de usos,
que podem ser acessados a uma distância
de 5 minutos a pé a partir das residências.
Comparando as quadras do PAL do Parque
Olímpico com quadras do centro do RJ,
observa-se que dentro de um mesmo lote
será necessária uma grande variedade de
usos, dadas as longas distâncias em uma
mesma quadra. (Imagens da autora, 2017)
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número de
torres para
edifícios
com
pavimentos
c/ área de
=

área máx.
total área
térreo para taxa
construída
ocupação máx.
para C.A =
igual a =

lotes

área (m²)

1
2

15,796.99

3

31,650.17

4

32,721.33

5

29,733.18

6
7
8
9
10
11

19,967.47

termo outorga onerosa

2,568.57

prox. live site

2,871.68

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

11,381.98
19,736.27
12,952.35
13,257.58

13

8,105.36

14

10,843.46

15

7,270.24

16

19,675.46

17

15,611.41

18

5,237.63

19

23,956.21

20
21
22

13,210.61

23

11,448.30

24

50,349.89

25
26
27

24,063.47

28

12,676.56

29

12,994.22

30

8,888.26

31
32

5,640.78
53,280.80

33

216,892.32

34

41,182.91

7,469.65
9,545.77

Rio Mais

cedidos à prefeitura
durante os Jogos, até
serem feitas adaptações
necessárias, etc.

3,260.29
11,151.72

localizaçao

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 154/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 153/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 152/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 150/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,

29,342.48

12

total Rio Mais
(lotes+IBC,
MPC e hotel):
área total
considerando
os lotes da
prefeitura e
da Rio Mais:

propriedade

Rio Mais

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 151/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 148/2013-F/SPA
TERMO DE ALIENAÇÃO ONEROSA N.º
144/2013-F
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 145/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 149/2013-F/SPA

nr.
Pavimentos

0.5

2.64

T.O. no
área térreo ou caso de
uma
área/pavimento
única
(m²)
torre

1000

número
de torres

6

7,898.50 41,704.05

6,950.68

0.440

6.95

7

6

14,671.24 77,464.15

12,910.69

0.440

12.91

13

6

15,825.09 83,556.45

13,926.07

0.440

13.93

14

6

16,360.67 86,384.31

14,397.39

0.440

14.40

14

6

14,866.59 78,495.60

13,082.60

0.440

13.08

13

6

9,983.74 52,714.12

8,785.69

0.440

8.79

9

6

1,284.29

6,781.02

1,130.17

0.440

1.13

1

6

1,435.84

7,581.24

1,263.54

0.440

1.26

1

6

5,690.99 30,048.43

5,008.07

0.440

5.01

5

6

9,868.14 52,103.75

8,683.96

0.440

8.68

9

6

6,476.18 34,194.20

5,699.03

0.440

5.70

6

6

6,628.79 35,000.01

5,833.34

0.440

5.83

6

6

4,052.68 21,398.15

3,566.36

0.440

3.57

4

6

5,421.73 28,626.73

4,771.12

0.440

4.77

5

6

3,635.12 19,193.43

3,198.91

0.440

3.20

3

6

9,837.73 51,943.21

8,657.20

0.440

8.66

9

6

7,805.71 41,214.12

6,869.02

0.440

6.87

7

6

2,618.82 13,827.34

2,304.56

0.440

2.30

2

6

11,978.11 63,244.39

10,540.73

0.440

10.54

11

6

6,605.31 34,876.01

5,812.67

0.440

5.81

6

Hotel Mídia e MPC

não considerados - Hotel de Mídia, MPC e IBC

IBC
6

TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 147/2013-F/SPA,
TERMO DE PROMESSA DE ALIENAÇÃO
ONEROSA N.º 146/2013-F/SPA
lote frente da
prefeitura

8,607.17

1,434.53

0.440

1.43

1

6

12,031.74 63,527.56

1,630.15

10,587.93

0.440

10.59

11

6

5,575.86 29,440.54

4,906.76

0.440

4.91

5

6

6,338.28 33,466.12

5,577.69

0.440

5.58

6

6

6,497.11 34,304.74

5,717.46

0.440

5.72

6

6

4,444.13 23,465.01

3,910.83

0.440

3.91

4

arena tênis
velódromo +
arenas COT

prefeitura
concessão uso DECRETO Nº 36971 DE 8 DE
ABRIL DE 2013

live site

477,738.56
área total lotes edificáveis
(considera lote prefeitura +
live site, mas não lotes c/
749,595.90 equip. olímpicos):
área terreno (m²):
permeabilidade 30% lotes
Rio Mais
permeabilidade 30% sobre
todo terreno
total áreas terrenos
edificáveis Rio Mais (não
considera área arenas,
hotel mídia, ibc, mpc, nem
terreno prefeitura ou live
site)
C.A. nos lotes edificáveis
p/ limite máximo
construção de 1.180.000
m²
c/ prefeitura

445,748.64
1,180,000.00
143,321.57

Tabela 7 - Tabela com as áreas de cada

354,000.00

terreno do plano aprovado de loteamento do
Parque Olímpico, incluindo os pertencentes
à Rio Mais (com seus respectivos termos de

398,924.95

2.647231857

2.95794986
s/prefeitura

outorga onerosa) e à prefeitura. Simulações
com base nos parâmetros edilícios legais
de acordo com o cenário aventado 3 - bloco
perimetral (Tabela da autora, 2018).
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Figura 140 - Ilha Pura, em janeiro de 2019 (Foto da autora)
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7.3. Vila dos Atletas - O Modelo Barra de Moradia 38

Em 4 de agosto de 2015, Carlos Carvalho, único acionista à frente Carvalho Hosken,
deu uma entrevista polêmica para o jornal britânico The Guardian, que repercutiu em diversas
outras mídias. Um dos assuntos comentados foi o projeto da Vila dos Atletas, construído por
sua empresa. Dentre diversas declarações, afirmou que a Barra da Tijuca, incluindo o bairro
Ilha Pura, que abrange a Vila dos Atletas, deveria ser uma “cidade da elite, do bom gosto”
(WATTS, 2015). Além disso, quando questionado sobre a Vila dos Atletas estar inserida neste
contexto voltado à classe alta, relegando questões de moradia mais acessível como fora feito em
Londres, por exemplo, rebateu afirmando que o problema não era dele – se a prefeitura quisesse
colocar pobres para morar lá, então que os subsidiasse (PUFF, 2015).
As declarações de Carvalho, o chamado “dono da Barra” em uma reportagem da BBC
Brasil publicada logo após a do The Guardian (PUFF, 2015), levam a refletir sobre o papel das
corporações no processo de urbanização das cidades. A Vila dos Atletas foi designada pelo poder
público para fazer parte do complexo privado residencial denominado Ilha Pura, construído
pela Carvalho Hosken e Odebrecht, “evitando” gastos públicos com essa obra39. Deste modo,
todos os objetivos deste empreendimento acabaram sendo inevitavelmente atrelados àqueles do
restante do complexo, cabendo às construtoras determinar que perfil de projeto este possuiria.
Entretanto, estima-se que para construir o complexo da Ilha Pura, as empresas assumiram um
endividamento de 2.3 bilhões de reais junto à Caixa Econômica Federal40, que seria recuperado
na venda das unidades (GAFFNEY, 2013) -, as quais, ao estarem prontas, dobrariam a oferta
de imóveis da Barra da Tijuca, podendo desestabilizar o mercado imobiliário na região (LIMA,
2012) – um grande risco para a Carvalho Hosken e Odebrecht que, até 2019 quando da escrita
desta tese, não estava ainda equacionado.
As críticas de uma “ausência de legado olímpico” não deveriam ser direcionadas
somente ao dono da Carvalho Hosken, que com suas declarações polêmicas em 2015 revoltou
diversos setores da sociedade. A estratégia para a viabilização do projeto pelo poder público
também foi problemática; seja pelas flexibilizações na legislação urbanística, que permitiram
um aumento do gabarito das torres na região, seja pela ausência de mecanismos que exigissem
porcentagens destinadas à habitação de interesse social. Ainda que a prática projetual recente

38
O presente deriva de artigo escrito em 2015, durante o primeiro ano do mestrado, o qual foi apresentado
oralmente no 8th Sports Business Symposium, no Rio de Janeiro, em agosto de 2016. O artigo completo nunca
foi publicado e serviu de base para a elaboração deste subcapítulo, sendo atualizado e complementado para sua
inclusão na tese.
39
Entretanto, o financiamento foi feito pela Caixa Econômica Federal.
40
Na Matriz de Responsabilidades dos Jogos, atualizada em 2017, tem-se o valor de 2,909 bilhões de reais
assumido pelo poder privado para a construção da Vila Olímpica e Paralímpica; a diferença decorre do valor do
terreno, propriedade da Carvalho Hosken.
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de vilas olímpicas tenha mostrado exemplares mais interessantes em termos da variedade de
públicos alcançados, com soluções que abrangem habitações voltadas para estudantes (Munique
1972 e Lillehammer 2016, por exemplo) e moradia acessível (Vancouver 2010 e Londres 2012,
por exemplo), além do mercado imobiliário usual, não foi exatamente uma surpresa que a Vila
dos Atletas carioca, estando inserida em terras privadas, e construída pelas mesmas empreiteiras
que moldaram a Barra da Tijuca nas últimas décadas, tenha sido realizada tal como foi.
O governo do Rio, ao delegar as obras e o projeto da Vila dos Atletas para o poder
privado, absteve-se dos gastos, porém ficou à mercê dos interesses privados das empresas. Caso
a vontade política fosse um projeto que visionasse sua transformação em moradia popular no
futuro, ainda que apenas uma parte, o governo não poderia ter se esquivado da obrigação de
construir tal projeto. Uma solução mais democrática teria sido realizar um concurso de projeto
arquitetônico, que, entretanto, talvez nem fosse concretizado, já que os direitos patrimoniais do
projeto são cedidos ao poder público e este tem a discricionariedade para definir o momento
oportuno de sua implantação ou até mesmo a sua não execução (Lei 8.666/1993, artigo 52, §2o
e artigo 111). Assim, observa-se que a vontade política para construção de um legado olímpico
em termos de habitação é distanciada da realidade social que o Rio de Janeiro e, em maior
escala, o Brasil, enfrentam. Em uma cidade com um abismo social, com mais de dois milhões
de pessoas morando em favelas41, a Vila dos Atletas poderia ser mais uma alternativa para o
problema da habitação de interesse social. No entanto, assiste-se a uma consolidação cada vez
maior de uma ideia de cidade que segrega e favorece as classes mais altas (ver GAFFNEY,
2013). O governo perdeu a chance de, através das Olimpíadas, diminuir a desigualdade social na
cidade e promover projetos urbanos que abrangessem a coletividade, como levar equipamentos
olímpicos permanentes à revitalização do centro histórico e a áreas degradadas nas zonas
centrais e mais periféricas. Até mesmo a lagoa Rodrigo de Freitas, local nobre da cidade, cuja
despoluição havia sido prometida, ficou longe de ver um cenário ambiental mais favorável42.
Não foi apenas o discurso de Carvalho que gerou polêmicas sobre a obra. Em agosto
de 2015, foram denunciados pelo Ministério Público casos de trabalho em condições análogas
à escravidão no canteiro de obras do complexo, aumentando ainda mais a polêmica em
torno deste empreendimento. Uma matéria divulgada pela BBC Brasil apontou o caso da
empresa responsável pela contratação de funcionários para trabalharem na construção que,
segundo denúncias feitas pelo MP, não pagara 13º salário, horas extras e as passagens aéreas
de empregados oriundos de outros estados contratados para o serviço, conforme combinado
previamente com os mesmos. Além disso, as acomodações oferecidas pela empresa, quitinetes
em uma favela, estavam em condições degradáveis e sub-humanas em termos de limpeza e
41
Números obtidos em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Data Favela
42
Em junho e julho de 2015, diversas notícias foram veiculadas sobre o assunto, afirmando que os atletas
poderiam correr riscos de saúde ao entrarem em contato com as águas da Baía de Guanabara, praias e Lagoa
Rodrigo de Freitas. Uma promessa feita para a candidatura aos Jogos, a despoluição dos corpos hídricos da cidade
nunca saiu do papel (Associated Press, 2015).
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infraestrutura43.
Assim, encontrava-se mais uma denúncia dos bastidores das obras relacionadas às
Olimpíadas e aos megaeventos, em geral, que já contaram com denúncias relativas a remoções
forçadas e desrespeito aos direitos humanos, como no caso da Copa do Mundo 2014, palco para
diversos ataques da mídia e da população devido às remoções forçadas em favelas e denúncias
trabalhistas sobre condições precárias para operários na construção civil (BRAZIL...,, 2013),
como relatado por Zimbalist em sua obra Circus Maximus (2015), em relação aos trabalhadores
da expansão do aeroporto internacional de Guarulhos. E aqui cabe enfatizar a relação da Vila
dos Atletas com as Olimpíadas, pois, apesar de um investimento divulgado como privado,
fazia parte do escopo de projetos necessários à realização dos jogos. As obras eram retratadas
pelo portal online oficial “Cidade Olímpica”, com fotos do andamento da obra e algumas
informações básicas sobre o projeto; o que demonstra tratar-se de uma obra das Olimpíadas.
No entanto, como afirmou a Empresa Olímpica Municipal em entrevista à BBC, sua execução
não lhe dizia respeito, assim como qualquer problematização envolvida. Mais uma vez percebese o interesse nas aparências e no marketing, sem demonstração de qualquer solidariedade ou
preocupação com o cidadão comum – tanto aquele que precisava de mais fomento à habitação
social, quanto aqueles que trabalharam nas obras. A “cidade como mercadoria” encontra neste
projeto mais um de seus tantos exemplares.
Interesse nas aparências que vem sendo exaltado quando se fala do complexo Ilha Pura
e seus edifícios, seja na página oficial do empreendimento, seja nas entrevistas concedidas por
Carvalho à mídia. A ideia é consolidar a imagem da Barra da Tijuca como eixo de modernidade
e sofisticação. Os números do complexo Ilha Pura impressionam: com 823 mil m² de área total,
teve 206 mil m² destinados para a construção da Vila dos Atletas, compreendendo 31 torres
de 17 pavimentos, totalizando 3604 unidades, todas de alto padrão. Estima-se que, durante
as Olimpíadas, o complexo tenha abrigado 18 mil pessoas, incluindo 11 mil atletas, alojados
em apartamentos que variavam de 77m² a 230m². Dividido em sete condomínios, o complexo
possui mais de dez tipos de prédios, com 11 plantas diferentes de apartamentos.
Devido à enorme dimensão do projeto, este foi realizado em fases. Conforme informações
divulgadas pelo jornal O Globo e disponíveis na página online oficial de imprensa da própria
Carvalho Hosken (ALTINO, 2015; CARVALHO, 2015), as construtoras optaram por lançar
primeiramente somente três condomínios44, disponibilizando 600 apartamentos à venda, sendo
que, conforme notícia veiculada pelo jornal O Globo em 2015, cerca de 30% haviam sido
vendidos (quase 5% do volume total de unidades). Em maio de 2017, conforme observado em
visita ao local, o stand de vendas encontrava-se fechado e notícias informavam que apenas 6%
43
As denúncias e apurações foram feitas pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (PUFF,
2015).
44
Trata-se dos condomínios “Viure”, “Millenio” e “Saint Michel”, localizados próximo à intersecção da
Avenida Salvador Allende com a Avenida Olof Palme, onde o stand de vendas se localizava, inclusive.
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Figura 141 - Vila dos Atletas em construção em dezembro de 2015. As placas aludiam à sofisticação dos imóveis,
bem como à preocupação com sustentabilidade - Ilha Pura foi o primeiro bairro na América Latina a ter LEED ND
de sustentabilidade. (Foto da autora, 8/12/2015).

de todas as unidades haviam sido vendidas (PÁDUA, 2017). Em janeiro de 2018, o Instituto
Brasileiro de Estudos Financeiros e Imobiliários (IBRAFI) divulgou que a Carvalho Hosken
pretendia retomar as vendas das unidades ainda no primeiro semestre daquele ano, em etapas,
reconhecendo o grande desafio em atender à “capacidade de absorção do mercado imobiliário
local” (SETOR..., 2018). O número de vendas, segundo a fonte, era de 240 unidades, mantendose uma porcentagem igual àquela divulgada em maio de 2017. Em uma visita ao local em
janeiro de 2019, o stand de vendas voltara a operar (abrira em junho de 2018 aproxidamente),
e três condomínios já estavam lançados, com os primeiros moradores. Segundo um funcionário
do stand de vendas, cerca de 100 famílias haviam se mudado.
Segundo a construtora, a área de 823 mil m² foi idealizada seguindo um conceito de
uso misto do espaço: a ideia é que não se precisasse sair do bairro para realizar atividades
do dia-a-dia, prevendo, portanto, bancos, padaria, minimercado, parque e áreas de lazer, etc.
Quantas unidades desses serviços e comércios, no entanto, nunca foram divulgadas – tampouco
informações sobre construção de escolas, creches, clínicas, etc. Até 2019, no entanto, não havia
indícios de novas construções adjacentes ao complexo de torres (reflexo da crise econômica
e também política envolvendo as construtoras, que desacelerou o mercado). No entanto, esse
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Figura 142 - Vila dos Atletas já entregue, em janeiro de 2019, vista a partir da Av. Salvador Allende. A escala dos
edifícios contrasta com amplos espaços vazios próximo ao complexo murado e às poucas pessoas que circulam a
pé na área (como os clientes desse único trailer de lanches observado na visita in loco) (Foto da autora, 17 jan. 19)

suposto “mixed-use” aplicado ao projeto apresenta falhas. As funções previstas são extremamente
setorizadas, seguindo o modelo observado em toda a região da Barra da Tijuca. Além disso, a
integração e uso misto são projetados somente para dentro do complexo: ainda isolado em meio
a um terreno gigantesco, próximo a áreas de vegetação original, o complexo não se conecta com
seu entorno, sendo um projeto bastante estanque. Os conceitos são aplicados teoricamente em
nível de “bairro”, porém de um bairro que ainda está para surgir, que esquece o que há do lado
externo de suas cercas, imerso em uma lógica de ocupação que predomina em todo o entorno.
Além disso, destaca-se a preocupação com a “sustentabilidade” do complexo. Os edifícios são
dotados de tecnologias e elementos projetuais para melhorar a eficiência energética e gestão da
água no local, garantindo ao denominado “bairro Ilha Pura” o primeiro selo de sustentabilidade
LEED ND (Neighborhood Development) da América Latina. Entretanto, tal sustentabilidade
torna-se puramente ambiental45, negligenciando aspectos sociais e da formação mais orgânica
de um bairro tradicional, consolidado aos poucos, como a variedade de tipologias, a relação
45
Destaca-se, no entanto, que, ainda que as torres tenham sido posicionadas livremente no terreno, podendo
usufruir da melhor insolação e ventilação naturais, os projetos contemplam unidades residenciais nos condomínios
Viure e Saint Michel (conforme visto pessoalmente em visita aos apartamentos decorados em dezembro de 2015 e
nas brochuras dos apartamentos) com banheiros completos com ventilação forçada (sem janelas), algo inaceitável
para um empreendimento novo deste padrão, nesta tipologia, e em uma cidade praiana como o Rio de Janeiro.
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rua-edifício, espaços livres e construídos, diversidade de pessoas e condições financeiras. Seu
modelo de altas torres isoladas, ainda que propostas sob um mesmo complexo, reitera o modelo
Barra da Tijuca de empreendimentos, criando um condomínio em larga escala ao invés de uma
extensão da cidade existente, em um processo que, como já mencionado, passa por décadas
de diversas leis e leis complementares de zoneamento, que alteraram gabarito e índice de
aproveitamento dos terrenos.
A mesma notícia do Jornal The Guardian referida anteriormente (WATTS, 2015) aponta
para questões políticas envolvidas na realização do projeto. Em 2012, Eduardo Paes, prefeito
do Rio de Janeiro quando da realização das Olimpíadas, concorria à sua reeleição pelo PMDB.
Paes declarou ao menos 1.14 milhões de reais em doações para sua campanha por Carvalho
Hosken e pela Cyrela, empresa imobiliária que também possui diversos empreendimentos na
Barra da Tijuca, inclusive apartamentos de luxo em torno do futuro Campo de Golfe Olímpico.
Após três meses da vitória no segundo turno, Paes teria mudado a lei de ocupação do solo na
área Olímpica, aumentando o gabarito das torres de doze pavimentos para dezoito46. Em troca,
Carvalho Hosken teria concordado em doar parte de suas terras e patrocinar os custos com seus
parceiros dos Centros de Media e Broadcasting dos Jogos Olímpicos, num total de US$480
milhões. Além disso, Paes assinou um decreto no início de seu mandato (RIO DE JANEIRO,
2013c), autorizando que uma área de 58500m² na reserva municipal de Marapendi fosse o local
escolhido para o desenvolvimento do Campo de Golfe Olímpico, algo que havia sido vetado
pela Lei Complementar Nº 125, de 14 de janeiro de 201347. A medida foi criticada, segundo
ainda o The Guardian, por conservacionistas que alegavam que a obra constituía um crime
ambiental e que seus realizadores teriam um lucro exorbitante, tendo em vista que o campo de
golfe custaria somente 60 milhões de reais, porém o lucro potencial decorrente da alteração do
gabarito na região poderia chegar até 1 bilhão de reais.
Essa questão da doação de campanha foi um tema bastante discutido em 2015, em
virtude da crise econômica e política que o Brasil enfrentava (que se estendeu pelos quatro
anos seguintes em que a pesquisa de Doutorado foi desenvolvida), tendo sido pauta da reforma
política discutida no Senado em setembro de 2015. Apesar de sua legalidade à época, a doação
por empresas para campanhas de políticos acabava levando a dúvidas quanto a outros benefícios
trocados entre eles – como foi apontado em relação a Eduardo Paes e à Carvalho Hosken
(ver notícia na Folha de São Paulo, MATTOS; KONCHINSKI, 2016). Tal aspecto torna-se
relevante, pois, sem ele, possivelmente a alteração do gabarito da Barra da Tijuca não teria sido
46
Ver Lei Complementar Nº 74, de 14 de janeiro de 2005, Art. 5º: “O gabarito para o uso hoteleiro é de
vinte e dois pavimentos e para os demais usos é de doze pavimentos dezoito pavimentos. (Nova Redação dada
pela LEI COMPLEMENTAR Nº 125, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.)” e Lei Complementar Nº 125, de 14 de
janeiro de 2013, Art. 2º: “O gabarito para os demais usos, previsto no caput do art. 5º da Lei Complementar nº 74,
de 14 de janeiro de 2005, passa a ser de dezoito pavimentos.”
47
Conforme: “Art. 3º Fica autorizado o uso da área delimitada nos Anexos I e II desta Lei Complementar,
situada no Bairro da Barra da Tijuca, como Campo de Golfe Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro, (VETADO).”
da Lei Complementar Nº 125, de 14 de janeiro de 2013.
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Figura 143 - Jardins do Ilha Pura. Em cima, em 8/12/2015, durante construção do complexo. Embaixo, em
17/01/2019, já inaugurado. (Fotos da autora).
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feita tão logo e, consequentemente, o complexo Ilha Pura não teria sido da mesma maneira.
Além dos condomínios de alto padrão, o Ilha Pura conta com um parque elaborado pelo
Escritório Burle Marx, no coração do terreno. O parque, de 72 mil m², chamado de “jardins do
Rei” por Carlos Carvalho, no meio das torres, remete a um oásis em meio às altas paredes de
concreto e vidro. Um oásis, entretanto, acessível a poucos (poucos em relação à cidade, muitos
em relação ao possível número de moradores do complexo), capazes de pagar mais de um
milhão de reais por unidade. Apesar de o parque ter sido divulgado pelas construtoras como
público, parece claro que seu uso está muito mais próximo de um semiprivado que de um uso
público, restringindo-se a uma população homogênea do local que, no entanto, ainda não se
mudou. Ademais, não há indícios para quem passa ao redor da Ilha Pura de que há um parque
ali; permanece confinado em meio aos edifícios e acessível apenas após passar pelos portões e
guaritas do complexo – algo que não parece ser permitido a qualquer cidadão. Em 17 de janeiro
de 2019, em visita ao local numa quinta-feira à tarde (16h30 aproximadamente), os jardins do
parque encontravam-se completamente inóspitos, sem mesmo qualquer criança nas inúmeras
opções de lazer destinadas a elas (vale lembrar que janeiro é período de férias escolares). O
nível de acabamento dos equipamentos e paisagismo da Ilha Pura impressiona, especialmente
ao se comparar com o estado do paisagismo da via olímpica do parque olímpico, realizado pela
Rio Mais como medida compensatória, conforme informado na entrevista com a funcionária

Figura 144 - Entrada para o complexo Ilha Pura,
com portões de acesso a automóveis e pedestres.
Todo o complexo é cercado, como um grande
condomínio.(Foto da autora, 17 jan. 2019)
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Figura 145 - Áreas de lazer para crianças nos jardins do complexo Ilha Pura. (Fotos da autora, 17 jan. 2019)

Kariche Silva em janeiro de 2019.
O preço médio das unidades, estimado em cerca de R$10000 o metro quadrado sugerindo um volume geral de vendas de cerca de R$ 4 bilhões, segundo a Carvalho Hosken
(2015) -, padroniza o tipo de morador que ali habitará e relega o espaço a novas conformações
de famílias emergentes – o solteiro, o jovem recém-formado ou recém-casado; tipos que na
grande maioria das vezes não conseguem arcar com tamanha despesa e constituem boa parte da
formação de novos domicílios.
Tendo em vista as colocações postas a respeito do projeto Ilha Pura, incluindo a Vila
dos Atletas, cabem ainda alguns questionamentos sobre o significado de urbano que tal projeto
almeja e constrói. Retomando as definições interligadas de Manuel Castells para forma urbana
(urban form), funções urbanas (urban functions) planejamento urbano (urban planning),
mudança social urbana (urban social change) e desenho urbano (urban design):
Chamamos mudança social urbana a redefinição do significado de urbano. Chamamos
planejamento urbano a adaptação negociada de funções urbanas a um significado de
urbano compartilhado. Chamamos desenho urbano a tentativa simbólica de expressar
um significado de urbano aceito em certas formas urbanas. (CASTELLS, 2003, p. 25,
tradução nossa48)

Assim, questiona-se que significado de urbano é este aceito de maneira compartilhada
(quase um senso comum, possivelmente), que define o desenho urbano e planejamento urbano
48
“We call urban social change the redefinition of urban meaning. We call urban planning the negotiated
adaptation of urban functions to a shared urban meaning. We call urban design the symbolic attempt to express an
accepted urban meaning in certain urban forms.”
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Figura 146 - Vila dos Atletas em agosto de 2016. Um amplo espaço de estacionamento na frente do complexo
servia de apoio aos carros oficiais relacionados aos Jogos. Tal espaço, como mostrou a Figura 136, encontra-se
atualmente vazio. (Foto da autora)

brasileiros. A Vila dos Atletas/Ilha Pura, mais que um projeto arquitetônico, é um projeto
urbanístico, cuja escala afeta uma região das mais variadas formas: tráfego, dinamismo,
oferta de empregos, demanda por serviços/comércio, etc. Assim, com um projeto que visa
uma população mais abastada, criando um bairro – nas palavras do próprio marketing do
empreendimento – diferenciado e de alto padrão, pergunta-se se o conceito de urbano presente
neste desenvolvimento imobiliário corresponde aos anseios da sociedade sobre o que é a vida na
cidade, seja esta sociedade a carioca em geral, aquela das classes A e B ou das C e D. Será que
o desenho urbano realizado reflete uma noção de urbano comum e aceita por uma maioria, ou
será que é um reflexo de uma noção compartilhada por alguns poucos e imposta aos outros, sem
lhes darem a chance de reflexão? De fato, o significado de urbano não é o mesmo para todas as
parcelas da sociedade; como afirma Castells, esse é uma performance estrutural atribuída como
um objetivo às cidades em geral pelo processo conflituoso entre atores históricos em uma dada
sociedade (CASTELLS, 2003, p. 24), o que implica que tal significado irá variar conforme
os diferentes atores históricos que forem analisados. No entanto, nem o planejamento, nem o
desenho urbano podem ser realizados para o interesse de alguns; é preciso haver uma noção
comum sobre o “urbano” e sua função49.
49
Que tal noção venha sendo reproduzida em formas urbanas excludentes por meio de condomínios fechados
e mecanismos de privatização de espaços públicos não é fenômeno recente, nem restrito ao contexto brasileiro.
Há uma vasta literatura sobre a tragédia dos urban commons, e dos prejuízos para a vida urbana pela proliferação
de enclaves, sejam eles em terras privadas ou públicas (e.g. CALDEIRA, 1997; HODKINSON, 2012), a qual não
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A sustentabilidade dos projetos urbanos deveria envolver principalmente seu aspecto
social. No entanto, os selos e certificados conquistados pelo empreendimento Ilha Pura, apesar
de toda relevância em termos ambientais, não atingem esse ponto primordial na escala de
uma cidade sustentável. As questões construtivas podem estar bem resolvidas, com sistemas
de captação de energia solar, água de reuso, materiais inteligentes. No entanto, ao fechar os
edifícios em um complexo estanque, homogêneo (tanto em forma, quanto em usos e pessoas),
constrói-se uma realidade fictícia de cidade que não corresponde ao sentido de urbano existente
no entorno – nos bairros próximos, no restante do Rio de Janeiro. A diversidade social – e não
necessariamente de extremos -, não existe nesse projeto. A Vila dos Atletas não se configura
como legado sustentável. Ela somente existe como nome fictício em um empreendimento que
parece tê-la usado como desculpa para promoção própria. Após seu uso nas Olimpíadas, passa
a ser apenas mais um complexo de edifícios no meio de tantos outros iguais na Barra da Tijuca,
aguardando uma ocupação que, no entanto, parece improvável no futuro próximo.

será tratada nesta tese, mas que está intimamente relacionada ao fenômeno observado na Vila dos Atletas carioca,
podendo ser estudada em futuras pesquisas.

Figura 147 - Ilha Pura em janeiro de 2019. O complexo ainda possui amplas áreas a serem desenvolvidas,
como se vê ao lado esquerdo da foto. Quando o momento econômico favorável chegar, o desenho
urbano será crucial para integrar tais espaços ao “bairro” já erigido. (Foto da autora)
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7.4. Parque dos Atletas

O Parque dos Atletas, ampla área aterrada em terreno argiloso de 123 mil m² às margens da
Lagoa de Jacarepaguá destinada ao treinamento e lazer de atletas durante as Olimpíadas de 2016, foi
entregue em agosto de 2011, com custo de aproximadamente 40 milhões de reais segundo a Matriz
de Responsabilidades. Propagado como parque público e primeiro legado das Olimpíadas de 2016,
trata-se, na realidade, de uma imensa praça seca para eventos de grande porte: cerca de metade de
sua área é coberta por tapetes de grama sintética dispostos em forma geométrica, intercalados por
caminhos que convergem a um ponto focal em semicírculo, criando um grande elemento pictórico
para imagens aéreas, além de tornar mais confortável a permanência de vastas concentrações de
pessoas em eventos como festivais de música (sem a lama característica do pisotear de gramados
naturais). De fato, seu principal cliente foi o Rock in Rio, que ali ocorreu em setembro de 2011, 2013
e 2015, com apresentação de diferentes artistas nacionais e internacionais de renome, atraindo ao
local cerca de cem mil pessoas por dia em cada edição (LEMOS, 2011). Cabe ressaltar que, à época,
o acesso ao local ainda era bastante difícil, uma vez que não havia nem metrô, nem BRTs na região.
Além de palco para realização de eventos, o Parque dos Atletas foi finalmente aberto ao
público em 7 de março de 2012 (VEJA RIO, 2012), funcionando de terça a domingo para prática
de esportes e atividades de lazer. Nos sites oficiais do governo (BRASIL 2016, s.d.), propagavamse os equipamentos esportivos, como quadras poliesportivas, de tênis e academias de ginásticas,
com a presença de professores contratados pela prefeitura para dar aulas gratuitas à população local.
Apesar de vídeos oficiais50 mostrarem o contentamento por parte dos usuários com os espaços e
atividades oferecidas (destaca-se o vídeo da inauguração do Parque dos Atletas, em agosto de 2011,
sete meses antes, porém, do espaço ser realmente aberto ao público), desconhece-se a frequência das
atividades ao longo dos anos. Em sites não oficiais com fóruns para comentários da população, há
informações de que o espaço só tenha recebido atividades monitoradas nos primeiros meses de uso,
restando posteriormente apenas a academia para terceira idade e um parquinho infantil51. Em vídeos

50
“Parque dos Atletas é opção olímpica de lazer na Zona Oeste do Rio”. Rio Cidade Olímpica. 10 abril 2012.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=RVAAevphGp4 Acesso: 5 junho 2018; “Parque dos Atletas |
Eduardo Paes 15”. Eduardo Paes. 31 agosto 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XCnlZGqI2_A
Acesso: 5 junho 2018.
51
Parque
dos
Atletas.
Disponível
em:
http://roteirinhocarioca.com.br/2017/01/01/parque-dosatletas/#comment-7993 Acesso: 5 junho 2018.
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de usuários disponíveis no YouTube (maio de 201252, fevereiro de 201353), observa-se que o local era
utilizado como espaço de lazer e esportes, com quadras esportivas, áreas para skate e uma pista de
cooper/ciclismo, por exemplo; entretanto, o caráter seco e relativamente inóspito se faz presente em
boa parte das imagens.
Em uma primeira visita da autora ao local, em 2 de maio de 2014, durante pesquisa de campo
para a Iniciação Científica conduzida então, observou-se cenário desestimulante e inadequado a sua
caracterização como parque. Ainda com acesso por transporte público incipiente, havendo apenas
linhas de ônibus convencionais, o parque parecia descontextualizado do bairro, separado do mesmo
pela larga avenida expressa Abelardo Bueno, em posição isolada e fechado em si mesmo. Nessa visita,
o parque possuía diversas estruturas metálicas montadas de arquibancadas e palco, em virtude de um
show internacional que ocorreria seis dias depois. Assim, as áreas abertas ao público para prática
de atividades físicas ou lazer estavam restritas, havendo poucas pessoas no espaço. Duas crianças
brincavam próximo às quadras esportivas existentes, então vazias. Os gramados artificiais, com sua
expressividade plástica a partir do alto, pouco agregavam no nível térreo, a não ser pela facilidade
de manutenção. A ausência de árvores, estratégia projetual para a consolidação da área em parque
de eventos, tornava o parque árido e desconfortável. Sem qualquer elemento vegetal vertical que
garantisse sombra – exceto os totens brancos dispersos próximo aos gramados, de caráter estético,
não funcional - os usos ficavam restritos a períodos do dia em que o sol não estivesse forte. Além
disso, não havia bebedouros, nem quiosques com opções de bebidas e alimentação.
Em uma das cidades mais ensolaradas e quentes do país, tal concepção de parque parece
incompreensível, corroborando as intenções primárias do local em atrair grandes eventos, ao invés de
prover espaços públicos de qualidade para a população. Assim, o “primeiro legado das Olimpíadas
do Rio de Janeiro” já denotava uma ideia de cidade distante dos anseios de seus usuários, apesar
das atividades divulgadas em vídeos oficiais e propagandas. Além disso, distanciava-se da própria
natureza que o rodeava. Completamente cercado em todo seu perímetro, não contava com paisagismo
que integrasse as margens da lagoa a espaços de permanência e convívio. Ainda que, por um lado,
tais medidas possam facilitar aspectos de segurança a usuários ou manutenção e cuidado com as
áreas naturais, por outro, criam um paradoxo na ideia de um parque público próximo à natureza,
traduzido em amplas áreas impermeáveis, sem detalhes ou pontos de interesse além da funcionalidade
de seus elementos de lazer e esporte que, no entanto, sempre foram deixados em segundo plano na
simultaneidade de eventos.
52
53

https://www.youtube.com/watch?v=casMyjIzyUM
https://www.youtube.com/watch?v=uvky959TfjI
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Durante as visitas seguintes realizadas ao local, em dezembro de 2015, outubro de 2016, maio
de 2017 e janeiro de 2019, o parque permaneceu fechado ao público. Na primeira, o parque recebia
montagem de estruturas para os Jogos de 2016, durante os quais o espaço seria utilizado para lazer e
treinamento das delegações olímpicas, hospedadas a cerca de um quilômetro, na Vila dos Atletas. Em
outubro de 2016, após o término dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a área encontrava-se fechada,
ainda com diversas estruturas dos Jogos no local. Em maio de 2017, o parque continuava cercado
e inacessível, com boa parte das estruturas já retiradas, e os gramados sintéticos e a pavimentação
encontravam-se danificados. Em janeiro de 2019, a situação de abandono era gritante. Estruturas
pixadas e vandalizadas, faltando inclusive parte das barras de ferro que cercavam o local (segundo
um taxista que me levou local, havia notícias de serem furtadas à noite, para revenda do material
clandestinamente).
Após as Olimpíadas, a área foi entregue à Riotur, empresa municipal de turismo da cidade
do Rio de Janeiro responsável pela manutenção do parque. Conforme a Riotur (informação pessoal,
2018)54 esclareceu em 2018, o parque havia sido entregue pelo Comitê Organizador dos Jogos 2016
em péssimo estado, e a empresa estaria aguardando recursos para a reforma do parque, bem como a
atração de novos eventos para o local. Dada a continuação da crise financeira do Comitê Olímpico
Brasileiro e do município do Rio de Janeiro, os projetos de revitalização do local parecem uma
realidade distante. Enquanto novos eventos privados não ocorrem, o parque permanece fechado ao
público.
Uma discussão interessante envolvendo a utilização do parque após as Olimpíadas se deu
em setembro de 2017, meses antes das festas de Carnaval do ano de 2018 ocorrerem na cidade do
Rio de Janeiro (RANGEL, 2017). Como de costume, a festividade envolve, além dos já conhecidos
desfiles no sambódromo, próximo à zona central da cidade, uma série de blocos de rua, espalhados
pelos diversos bairros cariocas. Na Barra da Tijuca, também há número considerável destes blocos,
que geralmente se apresentam na avenida beirando a praia e outras ruas do bairro, incluindo ainda os
bairros adjacentes do Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá (oficialmente o bairro onde se localiza
o Parque dos Atletas e as outras instalações olímpicas, conforme já mencionado). Como alternativa
para atrair eventos ao parque e promover sua utilização, a prefeitura cogitou transferir os blocos
de rua para o recinto, tornando as festividades restritas a um único espaço físico, com acesso mais

54
Em e-mail respondido à autora pela assessora de comunicação da Riotur, Jéssica Vidal, lê-se: “O Parque dos
Atletas faz parte da nossa gestão. Porém ele foi devolvido pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em péssimo
estado. Ainda há um impasse sobre a reforma do local, mas ele está aberto para a realização de eventos, por exemplo. Um
dos planos de ativação do local é a criação da Arena Carnaval Rio.” (24 de abril de 2018).
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controlado e segurança, nas palavras dos proponentes. A medida enfrentou críticas populares, que
afirmavam que tal ação contrariava a essência do bloco de rua, da utilização dos espaços públicos da
cidade (RANGEL, 2017). Eventualmente, nada ocorreu no parque, sendo mantidos os blocos de rua
em sua configuração tradicional.
Outra questão a ser apontada é a transferência do festival Rock In Rio para o Parque Olímpico
desde a edição de 2017, ocorrida em setembro. De fato, o que se viu foi uma tentativa de conferir
utilização a um amplo espaço ocioso decorrente do megaevento – as áreas privadas ainda não
construídas do Parque Olímpico e as áreas públicas ainda subutilizadas - em detrimento de outro
espaço disponível e, apesar de originalmente pensado para tal evento, em pouco tempo tornado
supérfluo. Sendo o Parque dos Atletas um local de eventos, ao invés de um parque verde e natural –
carente de um bom paisagismo, equipamentos de lazer e elementos que garantam a permanência para
o usuário -, a transferência de seu principal cliente acabou por inutiliza-lo ainda mais, tornando-o um
espaço ainda mais estéril e aguçando a especulação sobre sua real funcionalidade.
Na prática, a promoção de eventos de grande porte nos amplos e vazios espaços do Parque
Olímpico, enquanto novos empreendimentos não surgem, contribui para sua consolidação no
imaginário popular como local visitável e acessível, além de gerar receita passível de ser utilizada
em melhorias e reformas de seus espaços para usos cotidianos. Entretanto, é inegável que o
desenvolvimento total do parque, em termos imobiliários – conforme plano original de legado -, e
paisagísticos – conforme os estudos de reestruturação da Via Olímpica elaborados pela AECOM e
somente em parte concretizados, por exemplo – é ainda mais necessário que a realização de eventos
esporádicos em seus espaços livres, que pouco contribuem para tornar o local uma urbanidade
dinâmica e vibrante em diversos períodos do ano. Pela escala extraordinária do Parque dos Atletas
e do Parque Olímpico, e sua desconexão com o entorno, ambos enfrentam dificuldades e incertezas
em termos de sua transformação em ambientes urbanos ativos e atraentes. Apenas com a retomada
de atividades para o público comum no Parque dos Atletas (como inicialmente promovido, com
quadras, pista de cooper/ciclismo e equipamentos de lazer) e com o incentivo ao uso pela população
local das amplas áreas disponíveis, é que o parque pode tornar-se público novamente. A realização
de eventos deve complementar seu caráter, não nortear seu desenvolvimento. Um grande exemplo
a ser considerado, conservadas as diferenças de escala e estratégias projetuais, é o Parque Olímpico
de Munique, idealizado como parque público natural, que, com um bom modelo de governança após
os Jogos Olímpicos de 1972, conseguiu consolidar-se como espaço público e de eventos, atraindo
diferentes oportunidades de negócios para o mesmo.

357

17/01/2019

10/12/2015

02/05/2014

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 no cluster Barra da Tijuca

todas as fotos da autora

358

17/01/2019

18/05/2017

02/05/2014

Parque dos Atletas - o primeiro não legado dos Jogos

todas as fotos da autora

359

III
Discussão e Conclusão

8

Discussão

As Olimpíadas Rio 2016 foram o maior megaevento realizado pelo Brasil e
trouxeram, de fato, enorme visibilidade ao país. Também trouxeram a oportunidade de se
deixar um legado urbano positivo na cidade do Rio de Janeiro, pelas vultosas transformações
incorridas, em que se destacam as obras na região Barra da Tijuca – em especial, o Parque
Olímpico e a Vila Olímpica -, pela escala, escopo e aporte de investimentos e seu impacto
para a cidade e o urbano. Como visto no primeiro capítulo da parte I, a visão das Olimpíadas
como um megaevento catalisador de transformações urbanas passa por revisão, tendo
em vista os grandes investimentos necessários serem muitas vezes deslocados das
necessidades mais próximas ao cotidiano, gerando diversos legados negativos em suas
cidades-sede ao longo da história. Em alinhamento a preocupações com sustentabilidade
– social, ambiental, urbana –, o modelo de construção das cidades olímpicas vem sendo
adaptado, também pautado em uma reformulação das exigências pelo Comitê Olímpico
Internacional, o que não necessariamente significa a completa adequação ou sucesso das
iniciativas por todas as cidades-sede, cujo legado urbanístico dependerá, como também
ressaltado na primeira parte da tese, da compreensão e aplicação do desenho urbano em
suas diferentes escalas, como um campo disciplinar holístico, na conjunção entre prática
e processo.
A partir da revisão no capítulo 2 dos fundamentos teóricos e históricos que norteiam
o pensamento de desenho urbano por meio de diversas correntes e tendências, como
cidades compactas, policentrismo, sustentabilidade, bem como conceitos primordiais
como forma urbana e tipologia, e da análise do papel do desenho urbano no urbanismo
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estratégico em âmbito europeu – com os estudos de caso dos grandes projetos urbanos de
Ørestad e Nordhavnen, em Copenhagen, do Parque Olímpico de Londres de 2012 – e brasileiro,
no capítulo 3, incluindo a análise de aspectos do desenho urbano referentes à transformação
empreendida pela operação urbana consorciada Porto Maravilha -, selecionaram-se no quarto
capítulo critérios que se julgaram pertinentes para a conversão de Parques Olímpicos e Vilas
Olímpicas em áreas urbanas dinâmicas e vibrantes – numa tentativa de sugerir parâmetros
de avaliação do desenho urbano em Olimpíadas, que poderão ser utilizados em análises de
pesquisas futuras. Tais critérios, relacionados à forma física e ao desenho propriamente destes
projetos, somam-se a critérios referentes ao processo, no entendimento do desenho urbano
como parte da construção das cidades e do urbano e formaram as bases para a avaliação do
legado decorrente do desenho urbano aplicado nos projetos da Barra da Tijuca, objetivo desta
tese.
Por vezes deveras qualitativa e descritiva, a presente tese apropriou-se de métodos
comparativos para sistematizar as informações, no que a elaboração de tabelas se mostrou de
grande valia. Em fevereiro de 2018, no 9th Sport Business Symposium, realizado na cidade
de Chuncheon na Coreia do Sul, a autora apresentou uma tabela comparativa que convergia
as análises dos três projetos em termos de algumas características do “bom desenho urbano”
congregadas a partir de ampla revisão da literatura, conforme discutido criticamente no capítulo
2 e apontado no capítulo 4, a saber: “áreas verdes / espaços públicos”; “interação no nível da
rua (térreo)”; “permanência de usuários”; “uso misto”; “escala”; e “acessibilidade (transporte
público e caminhabilidade)”. Tais critérios referem-se ao entendimento do desenho urbano
como prática, isto é, ambiente construído em sua forma física. Os projetos foram analisados em
diferentes visitas de campo, já referidas no capítulo 7.2.3, que serviram como insumo para as
análises empreendidas e aqui sistematizadas. Como versão final para a tese, tem-se a Tabela 8,
expandida de forma a englobar as últimas visitas feitas em janeiro de 2019 e também as análises
empreendidas nos outros projetos de escala semelhante estudados em âmbito internacional –
Nordhavnen, Ørestad e o Parque Olímpico de Londres de 2012. Incluíram-se, neste sentido, as
análises decorrentes de visitas de campo distintas nos anos de 2016 (quando dos estágios de
pesquisa no exterior em Copenhagen e Plymouth) e 2019 (quando do estágio de pesquisa em
Estocolmo), permitindo acompanhar as transformações incorridas nestes espaços urbanos em
termos dos critérios selecionados, procurando compreender a urbanidade – e possibilidades de
interação social - em desenvolvimento pelo projeto físico em implantação ao longo dos anos.
Assim, observou-se, por exemplo, que Ørestad promoveu mudanças significativas
em novos bairros em termos de escala, adotando princípios mais próximos à escala humana
para a edificação de novos empreendimentos no tecido urbano, assim como a construção de
prédios próximo a edifícios pré-existentes, num intuito de preencher espaços vazios (como
observado nas redondezas do Shopping Fields e da estação Ørestad). Århusgadekvarteret
(Inner Nordhavnen) em Nordhavnen, o primeiro bairro a ser desenvolvido na área que, no
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park closed for general public; opens
for events (e.g.: music festival in late
August)

gramados e áreas internas
extremamente degradadas; cercamento
danificado com algumas barras de ferro
faltantes (informações obtidas de que
estariam sendo roubadas para revenda
do material)

Maio 2017

Agosto 2017

Janeiro 2019

gramados artificiais; parque fechado
(ainda possuía estruturas utilizadas
pelos atletas durante os Jogos)

Outubro 2016

gramados sintéticos danificados;
parque fechado ao público (estruturas
dos Jogos já removidas)

parque interno já inaugurado, assim
como algumas torres já lançadas e
parcialmente habitadas; amplas áreas
recreativas para moradores, de
diferentes características e funções

Maio 2017

Janeiro 2019

não visitado, fechado ao público. Stand inexistente; sem mudanças observadas
ao longo das visitas
de vendas fechado

Outubro 2016

fechado ao público / não inaugurado

não visitado, fechado ao público / não
inaugurado

Janeiro 2019

Agosto 2017

retiraram as quadras de esportes da
Via Olímpica (no local há um gramado
vegetação cresceu um pouco, mas é mal
artificial para prática de atividades
cuidada e não promove sombreamento
pelos projetos sociais); poucas pessoas
suficiente.
param para ver o memorial de
medalhas ou a escultura "hashtag"

fechado ao público; cercado

fechado ao público

inexistente

poucas pessoas andando no complexo;
inexistente no horário observado (período da
aparentemente, são prestadores de
tarde) em todas as áreas recreativas do parque torres residenciais e um parque linear interno
serviços para obras ainda em
interno (apesar de época de férias escolares)
andamento no local

apenas residencial; sem novos usos
construídos durante o período da pesquisa.
Usos temporários diversos para os Jogos
foram removidos

arenas têm atividades diferentes - Arena 3
agora ocupada pelo SESC; Arena 1 e 2 - para
alto rendimento, basquete NBB, projetos
sociais. Um Bobs abriu no térreo de uma das
arenas, mas estava fechado no dia

skatistas utilizam as pistas de skate por tempo
mais prolongado; a maioria das pessoas
caminha e anda de bicicleta, não permanecendo
em determinado local para alguma atividade
específica; live site como ponto de maior
permanência no percurso (sombras e vistas;
leitura e brincadeiras), mas pouco utilizado

uso significativo dos elementos
vegetação imatura, áreas públicas do
Agosto 2017
celebrativos na Via Olímpica (ex.:
parque ao sul com fluxos escassos
escultura hashtag "#Cidade Olímpica",
(celebração 1 ano
(maior concentração próximo às arenas
memorial das medalhas); arenas
dos Jogos Rio 2016) permanentes)
abertas ao público

complexo ainda não habitado

parque aberto ao público; atividades especiais
para a celebração de 1 ano dos Jogos; food
trucks. Usuários de diferentes partes da
cidade, mas a maioria relacionada aos Jogos
(ex-voluntários, prestadores de serviços, etc.).
Uso para esporte, cultura e recreação

palco especial temporário para concertos, ao
redor do qual pessoas se aglomeravam;
skatistas nas pistas de skate; maior
permanência de usuáarios dentro das arenas
em eventos especiais para a data
comemorativa; áreas públicas do parque na
Via Olímpica utilizadas mais para circulação,
com exceção das quadras esportivas e do
parquinho infantil, onde usuários permanecem

Maio 2017

grande escala, uso futuro incerto

espaço para eventos de grande escala

grande escala

grande escala; altas torres isoladas

equipamentos de grande escala em
espaços públicos amplos e sem muitos
atrativos; via olímpica ainda possui
atmosfera árida e inóspita apesar de
alguns canteiros

amplos espaços do parque mais
utilizados, porém grande escala do
local ainda perceptível, o que lhe
confere aparência de subutilização

Grande escala; amplos espaços vazios
entre as arenas; começo de uma escala
mais humana na Via Olímpica com os
canteiros, porém, distâncias longas e
desconfortáveis visto a falta de
sombreamento da entrada do parque
até as margens da lagoa

espaço urbano de grande escala
fechado, com grandes arenas

Escala

estação de metrô da Barra já totalmente
operacional, conexão com estação de BRT
próxima. Calçadas em volta do parque
deterioradas e sem sombreamento

estação de BRT próxima, mas conexão com metrô
comprometida pois este ainda não totalmente
operacional (dificultando acesso de/para áreas
centrais e Zona Sul). Possibilidade de caminhar/ir
de bicicleta ao local a partir de áreas vizinhas,
porém caminhos são devassados e desagradáveis
(mínimo de 1km sem sombra ou pontos de
interesse no caminho)

portões para acesso controlado ao complexo
(inclusive ao parque); estação de BRT próxima,
mas legibilidade ainda comprometida

estação de BRT próxima, mas acesso deficiente
ou inexistente para pedestres até o complexo

estação de biciletas comunitárias na porta do
Parque Olímpico; BRT próximo, ponto de ônibus
em frente, mas distâncias dentro do parque pouco
caminháveis, pois longas e não sombreadas; para
funcionários da AGLO que trabalham no local,
estacionamentos atrás das Arenas Cariocas

estação de BRT em frente (que conecta ao metrô
da Barra da Tijuca, agora já em total operação);
ponto de ônibus em frente ao parque;
possibilidade de caminhar/ir de bicicleta até o
parque a partir de áreas vizinhas

estação de BRT em frente já aberta ao público
(metrô ainda não totalmente operacional);
caminhabilidade comprometida pelo Desenho
Urbano e planejamento urbano da Barra da Tijuca

Acessibilidade (Transporte Público e
Caminhabilidade)

Tabela 8 - (continua na página 365) Análise dos locais estudados de acordo com os critérios de desenho urbano selecionados, em diferentes visitas de campo.

Parque dos
Atletas

Vila Olímpica
(Ilha Pura)

Parque Olímpico
Barra da Tijuca

Arenas olímpicas fechadas; parque aberto com
algumas opções de lazer e recreação para o
público. Não há banheiros, nem locais para
alimentação. Usuários provenientes de áreas
vizinhas

Poucas pessoas durante a manhã/horário de
almoço (sábado), provavelmente pelo sol
quente e calor. Mais pessoas visitam o parque
próximo do por do sol para esportes, visitar o
legado olímpico, andar de bicicleta, patins,
skate, caminhar, etc.

fechado ao público

Uso Misto

Pouco uso dos novos elementos para
novos canteiros com árvores recéminteração: escultura "#Cidade
plantadas na Via Olímpica, assim como Olímpica"; memorial Muro dos
vasos com plantas; novo mobiliário
Campeões (Wall of Champions);
urbano. Horário de funcionamento
assim como novos equipamentos de
restrito (finais de semana das 8h às
lazer, tais quais novas quadras de
18h). Ainda sem áreas com
esportes, pista de skate, parquinho,
ginástica para terceira idade ao ar livre.
sombreamento.
Arenas permanencem fechadas ao

Permanência de Usuários
fechado ao público; usuários limitados a
pessoas caminhando/andando de bicicleta em
volta das grades do parque

Interação no nível da rua
(térreo)

fechado ao público (transformação/
criação de áreas verdes ao longo da Via fechado ao público
Olímpica)

Áreas verdes / espaços públicos

Outubro 2016

Áreas Analisadas Visitas de Campo
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Junho 2019

Abril 2016

Parque com áreas verdes bem mantidas,
incluindo áreas de proteção; variedade de
espaços permeáveis e impermeáveis, com
Interação no térreo aumentou consideravelmente nas
diferentes usos. Área pietonal próxima ao
áreas de uso misto recentemente desenvolvidas, como
estádio e aos bairros de Eastwick e
Sweetwater (em construção atrás de tapumes Here East, International Quarter e East Village
quando da visita) em remodelação - canteiros
e áreas de permanência nessa área
deteriorados

Ruas com edifícios de uso misto e variedade de estilos
e idades (preservaram-se alguns prédios antigos da
época portuária, como silos e armazéns).
Apartamentos de médio-alto padrão e luxo.
Restaurantes, lojas e cafés com pegada "sustentável" e
design descolado

poucos empreendimentos finalizados; fachadas de
edificios residenciais com espaços para comércio no
térreo - ainda não abertos

Parque bastante frequentado, com eventos diversos (no dia
havia uma caminhada pelo câncer de próstata, levando
várias pessoas a se juntarem próximo a Here East como
ponto de concentração e celebração, com food trucks, etc.).
Novos estabelecimentos comerciais no térreo atraem
usuários a permanecerem nesses espaços

Escala

Conectividade com transporte público e ciclovias
bem mantida; calçadas largas e em bom estado.
Caminhabilidade pelo Ørestad Boulevard não muito
aprazível em determinadas áreas onde a escala dos
edifícios do entorno é muito grande

Boas conexões com metrô e trem (centro de
Ørestad), ciclovias, calçadas largas. No entanto,
longas distâncias em uma região desenvolvida ao
longo de uma faixa norte-sul, que impõe grandes
distâncias

boas conexões com transporte público (metrô,
ônibus, VLT); boa caminhabilidade graças a
calçadas reformadas, mobiliário urbano, iluminação
e pontos de interesse no caminho

Acessibilidade (Transporte Público e
Caminhabilidade)

Estação de trem de Nordhavnen ainda é a principal
conexão, visto o metrô ainda não ter sido
inaugurado dentro de Nordhavnen. Várias ruas
fechadas para o tráfego de automóveis (apenas para
pedestres e bicicletas). Espaços agradáveis para
caminhar dentro do bairro

Área ao longo do canal que separa Hackney Wick
do Parque Olímpico bastante aprazível para
caminhadas, com faixa compartilhada entre ciclistas
e pedestres, agora bem integrada a Here East

De acordo com visita guiada feita em 14/05/2019, o
Boa conexão com metrô e trem, DLR (veículo leve
Parque Olímpico passou de 280ha no modo Jogos para
sobre trilhos); áreas caminháveis no parque com
100ha no modo legado, visto a conversão de diversas áreas
espaços sombreados e áreas de descanso
em novos empreendimentos

Escala humana presente nas ruas e fachadas; edifícios
antigos contribuem para a atmosfera. Novos edifícios
procuram dialogar com a escala existente e não criam
espaços anômalos

construções em geral com ocupação perimetral da quadra e
médio gabarito; criação de vistas e perspectivas com
Estação de trem de Nordhavnen é próxima, mas
alguns edifícios de escala maior (silos, torre de
separada do bairro por uma grande avenida.
apartmaentos, etc.)

Escala de grandes equipamentos e edificações é uma
marca do distrito, porém espaços com escala humana
começam a aparecer em novos bairros, como o entorno da
Royal Arena, que apresenta edificações menores e ruas
intersticiais, e um novo empreendimento comercial em
frente ao shopping Fields, cujo lema é "Room for Human
Potential"

Bairro ao redor da Royal Arena em construção (arena
também não estava pronta); escala dos bairros já
consolidados marcada por amplos espaços públicos e
edificações de grande porte. Escala do bloco perimetral é
muito maior do que a tipologia tradicional vista na cidade

desenho urbano tradicional; escala humana observada nos
bairros, algumas torres comerciais completadas. Boulevard
ainda bastante vazio para sua escala

desenho urbano tradicional; escala humana nos bairros;
Boulevard permanece ainda bastante vazio, com edifícios
de maior escala

Espaços comerciais em East Village bem explorados,
com algumas unidades ainda para aluguel. Here East
consolidado como novo hub educacional/institucional,
com espaços de restaurantes e cafés ao longo do canal Amplos espaços no Parque começam a ser desenvolvidos
em novos bairros e empreendimentos, perdendo um pouco
do Rio Lea. International Quarter consolidado com
do aspecto de grandes vazios
torres comerciais e residenciais, térreo com
restaurantes/cafés. Velódromo e Estádio Aquático
abertos para a população, com taxas diferentes de
ingresso

East Village parecia ainda um pouco inóspito, talvez por
Térreo de East Village começava a ter alguns
ainda não ter muitos moradores. Chobham Manor estava em
estabelecimentos comerciais (restaurantes, salão de
construção. Novos comércios no térreo pareciam prometer
beleza...)
novos fluxos

Norte do parque projetado para ser mais
natural, em contraste ao sul, mais urbano.
Áreas verdes bem mantidas, includino áreas
para contenção de enchentes. Praças e
parques em East Village de diferentes
dimensões (ex. Victory Park x Wetlands x
Portlands)

Mais evidente em áreas recreativas do parque (fonte de
águas próximo ao Estádio Aquático) e em East Village,
em especial próximo à estação de Stratford International,
onde há uma praça com bancos e vista para o entorno

Grande variedade de funções na área - residências,
comércios, instituições de ensino, empresas de grande
porte, escritórios, Shopping Center Fields, Bella
Center (centro de exposições e eventos), Royal Arena
(esportes) em construção. Poucos e pequenos
estabelecimentos comerciais no térreo de edificações

East Village parecia ainda um pouco inóspito, talvez por
Novos empreendimentos (comerciais e residenciais)
ainda não ter muitos moradores. Chobham Manor estava em
surgindo em determinadas áreas, assim como novos
construção. Novos comércios no térreo pareciam prometer
bairros em volta da Royal Arena
novos fluxos

poucas residências completadas em meio a um grande
canteiro de obras; não há atrativos ainda para se ficar nos
área ainda não habitada
espaços à beira d'água, a não ser na área da marina de
Kalkbrænderihavnen, desenvolvida anteriormente

Aparentemente, mais comércios no térreo, como
mercados e pequenos restaurantes. Locais de interação
no térreo geralmente próximos a edifícios comerciais, ou
em parques próximos às residências

Fluxos moderados observados no Byparken, como área
recreativa dos moradores do entorno (edificações em bloco
Áreas próximas aos edifícios da universidade ao longo perimetral, porém de grande escala); espaços internos da 8
do canal utilizadas por estudantes para recreação/lazer; House como áreas recreativas das crianças que ali residem;
Byparken como área recreativa dos moradores do entorno áreas próximas a Kalvebod utilizadas para caminhadas, etc.
Áreas públicas entre edifícios da universidade utilizadas por
estudantes para cafés, conversas, tomar sol, etc.

25 Maio 2019

Sandkaj ainda não concluída

Uso Misto

desenho urbano tradicional do Rio de Janeiro e escala
cultural - museus (Praça Mauá); educacional (escolas
humana nos bairros (uso do solo com maior densidade,
boa na Praça Mauá, mas não tanto ao longo do Boulevard
públicas); institucional (órgãos públicos); residencial
com edifícios de baixo a médio gabarito, pouco ou nenhum
ou outras praças próximas (ex.: São Francisco da Prainha e (pré-existente); comercial. Atividades comerciais
recuo) em contraposição aos grandes armazéns portuários
Cais do Valongo)
antigas mesclam-se a novas, especialmente na R.
ao longo do Boulevard. Escala humana nas áreas
Sacadura Cabral. Diferentes usuários
reformuladas proporcionada pelo projeto de paisagismo

Permanência de Usuários

boa na Praça Mauá (feira de artesanato/comida; food trucks;
jardim público do Museu do Amanhã) e em algumas áreas
da R. Sacadura Cabral durante horários de pico (ex.
usos culturais, educacionais, institucionais,
almoço); fluxos escassos no Boulevard (baixa permanência
comerciais, privados. R. Sacadura Cabral como novo
na área e apenas em frente ao mural de grafitti do Kobra,
"distrito cultural" da cidade, com variedade de
visto poucos atrativos ao longo do percurso e armazéns
atividades comerciais e culturais. Diferentes usuários
fechados ao público)
de acordo com cada área (Praça Mauá e Boulevard
concentram mais turistas; R. Sacadura Cabral - mais
boa na R. Sacadura Cabral (fachadas ativas, calçadas
poucos fluxos ao longo do Boulevard; maior permanência na
variado)
amplas); Praça Mauá como ponto de encontro
Praça Mauá e entorno do Museu do Amanhã (vistas para a
consolidado; alguns armazéns estavam sendo preparados
Baía de Guanabara) - maioria turistas, para fotografias
para sediar um evento gastronômico

boa na R. Sacadura Cabral (fachadas ativas, amplas
calçadas); Praça Mauá como ponto de encontro

Interação no nível da rua (térreo)

Não há muitas áreas verdes, mas várias áreas
públicas - de diferentes escalas - foram
projetadas em integração ao novo bairro;
Sandkaj ao longo da frente de água
Sandkaj como um local bastante vibrante - fachadas de Adultos, crianças e jovens utilizam a Sandkaj; rua
(promenade e área para nado) bastante
novas residências possuem cafés e restaurantes no térreo; Arhusgade com pontos comerciais que utilizam as calçadas
movimentada; último andar de um edifício
bancos e estruturas para permanência ao longo da água como áreas de permanência e eventos também
garagem projetado como espaço público de
recreação; parquinho na praça Legehavet,
paralela a Sandkaj em meio aos edifícios
residenciais

Março 2016

24 e 27 Maio 2019

Kalvebod preservado; parque público
"Byparken" no centro de Ørestad bem
mantido e utilizado por moradores locais

Agosto 2017

Março 2019

gramados na Praça Mauá deteriorando;
vegetação ainda imatura (árvores) ao longo
do Boulevard

Maio 2017

canteiros recém-plantados ao longo do
Boulevard, árvores ainda bebês; amplas áreas
pietonais para
encontro/permanência/descanso e pequenos
gramados na Praça Mauá

Áreas verdes / espaços públicos

canteiros com vegetação mais vívida; árvores
crescendo; gramados na Praça Mauá já
deteriorando

Outubro 2016

Visitas de Campo

Tabela 8 - (conclusão) Análise dos locais estudados de acordo com os critérios de desenho urbano selecionados, em diferentes visitas de campo.

Parque Olímpico
Queen Elizabeth,
Londres

Nordhavnen

Ørestad

Porto Maravilha

Áreas Analisadas
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Nota: Evidentemente, as análises empreendidas nas mencionadas visitas
de campo aos locais selecionados - nesta tabela compiladas de forma
comparativa para um entendimento facilitado entre os diferentes objetos de
estudo - são baseadas em observação qualitativa de seus espaços urbanos,
o que pode ser considerado deveras subjetivo. No entanto, procurou-se
empregar técnicas para orientar o olhar para determinados critérios a serem
analisados, relevantes para o estudo conduzido em termos das qualidades
de desenho urbano observáveis, como a presença e qualidade de áreas
verdes e espaços públicos; fluxos de usuários e sua interação e permanência
(atentando-se para ações que realizavam em determinados espaços, por
exemplo); variedade de funções e usos, com fachadas ativas, característica
dos empreendimentos (baixo, médio ou alto padrão, por exemplo); escala;
e acessibilidade (incluindo a atratividade dos locais para o caminhar ou
não). Tais critérios foram selecionados para esta comparação por serem
considerados relevantes para uma análise combinada entre espaço físico e
interação social, no entendimento que esta tese possui do desenho urbano
como uma dimensão prático-sensível, em que a forma urbana influencia
positiva ou negativamente a possibilidade de geração de urbanidade. Não
foi feita uma pesquisa quantitativa no sentido de contar quantas pessoas
frequentavam o local em vários horários e épocas do ano, ou a quantidade
de empreendimentos comerciais e residenciais lançados em cada área
ao longo dos anos, também pela limitação imposta pela localização das
áreas analisadas, distantes entre si. No entanto, ressalta-se que o intuito ao
compará-las de maneira qualitativa e com base em algumas visitas não é
providenciar dados definitivos sobre cada uma em determinada época, mas
sim proporcionar um panorama de sua consolidação como espaços urbanos
plenos em suas cidades, por meio de suas características de desenho urbano,
e pela relação entre espaço construído e dinâmicas de uso e vivência pela
interação social observada com tais espaços. Espera-se, com isso, auxiliar
na compreensão do fenômeno olímpico brasileiro em termos do legado de
desenho urbano proporcionado, no intuito de levantar parâmetros de análise
(aqui, mais relacionados ao desenho urbano como prática e não tanto como
processo, portanto como morfologia, tipologia, projeto) para o entendimento
de como a experiência do Rio de Janeiro se relaciona com a prática
profissional de projetos de escala semelhante em âmbito internacional.

entanto, ainda estava em construção em 2016, em maio de 2019 já apresentava intensa vida
urbana graças – especialmente – ao bom desenho urbano consolidado, por meio de um grid
que privilegiou um modelo compacto de ocupação dos lotes e do bairro, com pequenas praças
e espaços públicos entre os edifícios, além, é claro, da promenade ao longo da frente d’água
– Sandkaj, com usos mistos e fachadas ativas. Evidente que o poder aquisitivo dos moradores
influencia no tipo de comércio e sucesso dos mesmos no bairro; entretanto, a atmosfera urbana
conseguida em Nordhavnen é muito diversa daquela de Ørestad, não somente pelo perfil dos
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1-148 À esquerda, foto do novo bairro construído em Ørestad próximo à Royal Arena, com edifícios menores e
mais próximos, contrastando com a escala até então reproduzida em seus outros bairros. À direita, o novo bairro de
Inner Nordhavnen, já habitado e bastante frequentado em seus espaços públicos, como a promenade à beira d’água
chamada “Sandkaj”. (Fotos da autora, 25/05/2019).

moradores, mas pelas estratégias de desenho urbano aplicadas (em termos de projeto, tipologia,
morfologia urbana). De maneira semelhante, o sucesso observado em East Village em junho
de 2019, no Parque Olímpico de Londres, decorre da concepção do bairro em conjunto a
outros empreendimentos vizinhos, que se impulsionam através de funções variadas e públicos
diferentes, que movimentam as ruas e comércio locais, ainda que de maneira talvez incipiente
dado o pouco tempo com que vários imóveis foram inaugurados na região.
A mensuração qualitativa de acordo com características do bom desenho urbano, por
meio de observação rigorosa in loco dos espaços físicos e das interações sociais neles presentes,
também foi compilada em outra tabela, que classifica os locais analisados de acordo com a
presença de bons princípios de desenho urbano, denotando, ainda, as diferenças entre a proposta
original para legado do Parque Olímpico e os resultados obtidos nos primeiros anos após o
megaevento (até 2019). Tal tabela, inicialmente também apresentada no 9th Sport Business
Symposium, numa escala de 0-2 (em que 0 – inexistente; 1 – baixa presença / má qualidade; 2
– boa presença; ótima qualidade), foi refinada de forma a compreender uma escala de 1 – 5 (em
que 1 - inexistente; 2 - poucos espaços e/ou de má qualidade; 3 - presente, mas má qualidade;
4 - presente/ bom, mas não ideal; 5 - boa quantidade e qualidade de espaços; ideais), conforme a
Tabela 9. Observa-se, como principal resultado da análise, que o masterplan de legado vencedor
do concurso apresentava apreciação muito maior em termos dos critérios selecionados (e
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Parque Olímpico
Porto Maravilha
Parque dos
características do
Vila dos
Atletas até
"bom" desenho
Atletas
fim 2017
urbano de acordo
realidade (visitas)
projeto
(Ilha
R.
(fechou em
com literatura
Boulevard
Masterplan
Pura)
Sacadura
Mai/17 e
2018)
estudada
Olímpico
Jan-19
Legado
Cabral
Ago/2017
(Concurso)
1
2
1
1
3
5
5
fachadas ativas
5
2
2
1
4
3
5
densidade
legibilidade espaço
5
2
2
2
2
4
5
urbano
edifícios baixos;
5
1
1
1
1
2
5
bloco perimetral
5
3
3
2
3
3
4
áreas verdes
5
2
3
1
1
2
4
uso misto
variedade de
5
1
2
1
2
3
5
tipologias
variedade espaço
5
1
1
1
1
2
4
terciário
5
1
1
1
2
4
5
forma compacta
acessibilidade
5
3
3
3
2
5
5
(transporte
público)
5
2
2
2
2
4
5
caminhabilidade
espaços para
eventos planejados
5
3
3
3
2
4
4
e espontâneos
(criação de
dinâmica urbana)
5
2
2
2
2
4
5
escala humana
interação de
usuários no térreo
5
3
2
2
2
3
5
(ou sua
possibilidade)
coesão do tecido
5
1
1
1
2
4
5
urbano

Tabela 9 - Características do “bom desenho urbano” de acordo com literatura estudada e sua aplicação nas áreas
analisadas, conforme avaliado em visitas in loco pela autora, segundo escala de 1-5: 1- inexistente; 2- poucos
espaços e/ou de má qualidade; 3-presente, mas má qualidade; 4- presente/bom, mas não ideal; 5- boa quantidade e
qualidade de espaços/ideais. (Tabela da autora, 2019)
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decisivos para a conversão de parques olímpicos em legados urbanos integrados à cidade) do
que as iniciais transformações no parque conseguiram proporcionar (cabe lembrar, no entanto,
que a urbanização e conversão em bairro prometida ainda não foi começada). Pela integração
deficitária do parque como equipamento extraordinário em uma posição geográfica isolada
(uma península na Lagoa de Jacarepaguá) na região, em contraponto à localização privilegiada
e central das obras do Porto Maravilha, depreende-se também que esta última área conseguiu
atingir uma pontuação muito melhor em termos das características de desenho urbano aplicadas
que o Parque Olímpico, em especial na Rua Sacadura Cabral e Praça Mauá, que se configuram
como as primeiras importantes centralidades da operação urbana.
Tais análises demonstram a aproximação problemática da prática brasileira com o estado
da arte das teorias urbanísticas em âmbito internacional, o que é evidenciado ao compará-los
aos projetos de escala semelhante anteriormente discutidos na Parte I, em especial no capítulo
2.5. Com ênfase no desenho urbano como processo, produziu-se a Tabela 10, no sentido de
aglutinar os resultados observados nos três grandes projetos internacionais avaliados – Ørestad,
Nordhavnen e Parque Olímpico de Londres – em relação às três áreas olímpicas estudadas do
cluster Barra da Tijuca – Parque Olímpico, Vila dos Atletas e Parque dos Atletas, avaliando
os seguintes critérios: método de seleção dos projetos de desenho urbano; participação da
população; relação com o estado da arte das teorias urbanísticas; relação com a Cidade/
“legado” urbano; e relação entre poder público e privado. Observa-se que, além do problema
do tratamento da forma física pelos projetos analisados no cluster Barra da Tijuca, aspectos
como a governança do Parque Olímpico e as concessões demasiadas ao poder privado em
termos de parâmetros urbanísticos e definição de programas para áreas do tamanho de bairros –
como a Vila Olímpica - ao longo dos anos que antecederam os Jogos Olímpicos de 2016 foram
cruciais para a consolidação do legado como se tem hoje, ainda bastante incerto e pautado em
uma concepção de cidade fragmentada. Apesar dos esforços da AGLO e de recentes parcerias
da prefeitura com o SESC, por exemplo, para dar vida às arenas, o Parque Olímpico ainda não
se configura como local democrático e atraente, a exemplo do que se tornaram os parques de
Munique, Seul e Londres (apesar de críticas à acessibilidade financeira nos imóveis).
Outro ponto a se apontar refere-se a divergências entre a discussão de cidades
compactas para a maior sustentabilidade urbana e a sustentabilidade dos Jogos Olímpicos em
termos de operações urbanas necessárias em suas cidades-sede. A ideia tradicional de “jogos
compactos” -ligada aos discursos de sustentabilidade desde Lillehammer (ver KLAUSEN,
1999, p.37) até as Olimpíadas de Londres 2012 (OPLC, 2012, p.31) - organizados em um
parque olímpico (que, ainda que “compacto” como o de Londres, possui grandes dimensões)
para grande parte das modalidades, com vilas de atletas e mídia próximas para diminuir
deslocamentos, acaba por gerar um impacto muito maior na transformação das cidades do
que dispersar as modalidades em estruturas já existentes na cidade. Assim, apesar de jogos
compactos diminuírem deslocamentos (e poluição ocasionada pelo tráfego), gastos energéticos,
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Grande Projeto Urbano

Participação da população

Metodologia de seleção dos
projetos de desenho urbano

Relação com estado da arte das teorias urbanísticas Relação com a cidade / "legado" urbano

Ørestad

consultas públicas sobre o resultado
dos projetos vencedores do concurso
antes da elaboração de masterplan
final (exibição pública dos projetos
1995); encontros com a população
para explicar as propostas

concurso arquitetônico para o
masterplan da área (1994);
concursos variados para Ørestad
Common (2016), novo
masterplan para Ørestad South
(2014), Royal Arena (2012),
dentre outros edifícios nos
diferentes distritos.

utilização de conceitos de mobilidade verde
(transporte público norteador do desenvolvimento;
ciclovias); blocos perimetrais (porém em grande
escala); alterações correntes na área visam adensar
seus diferentes bairros.

Nordhavnen

Parque Olímpico Londres
2012

Parque Olímpico Rio
2016

Ilha Pura - Vila dos
Atletas

Parque dos Atletas

reuniões do City Council e Policy
Commitee abertas ao público. 2010 audiência pública sobre o Local Plan
de Nordhavnen, desenvolvido entre
2009 e 2010. Páginas online da City &
Port Development Corporation
encorajando contato da população
com sugestões e dúvidas, por e-mail,
inclusive por meio de rede social de
Nordhavnen. workshops e audiências
públicas. Visitas guiadas promovidas
pela City & Port Development
Corporation a partir de 2014.

importante área de expansão da cidade, com
novas possibilidades formais e de espaços de
lazer; relação com o bairro de Amager não é tão
evidente a partir da faixa central para sul, sendo
estas mais relacionadas à área de preservação
Kalvebod Commons. Edifícios de grande escala
são urbanidades em si mesmas, como a 8-House,
do BIG, ao sul de Ørestad. Importante conexão
estratégica do bairro com o canal de Øresund e a
Suécia.

Relação entre poder público e privado

terras inicialmente pertencentes ao
Município de Copenhagen e ao Governo
Federal (fundando empresa joint venture
Ørestadsselskabet). A renda obtida com a
venda dos terrenos financiou o metrô.
Atualmente venda de terrenos administrada
pela Copenhagen City & Port Development
Corporation.

6 pilares na proposta aperfeiçoada com o poder
público: 1) ilhotas e canais; 2) identidade e história;
3) smart grid; 4) cidade azul e verde; 5) 5-minute city;
6) cidade “CO2-friendly”. 5 diretrizes principais do
masterplan para Nordhavnen: 1) distrito compacto;
2) distrito sustentável; 3) distrito com frente de água;
4) distrito ativo e 5) distrito com contrastes.
Encorajam-se usos mistos, fachadas ativas,
mobilidade verde (transporte público - nova linha de
metrô; ciclovias; caminhabilidade).

importante área de expansão em região
desindustrializada da cidade; objetivo de
reintegrar tais espaços ao tecido urbano da
cidade, com novos usos e funções. Separação de
“Port of Copenhagen, Ltd” juntou-se à
Østerbro evidente, pela diferença nas
“Ørestad Development Corporation I/S”,
construções e grande avenida e linha do trem.
concurso internacional de ideias
formando a Copenhagen City & Port
(2008) para o masterplan de
Development Corporation, em outubro de
Nordhavnen. 3 equipes escolhidas
2007, atual responsável pelo gerenciamento
como primeiro lugar. A partir de
do porto e projetos de desenvolvimento
2009, proposta aperfeiçoada
urbano antes encabeçados pelas outras duas
junto à Prefeitura de Copenhagen
diretrizes buscam criar uma imagem sólida para companhias. Esta empresa atualmente
e à CPH City & Port.
Nordhavnen como bairro moderno e atraente a administra a venda dos terrenos também em
em Innernordhavnen, especificamente, gabaritos
novos investimentos, porém mantendo
Nordhavnen, para empresas privadas.
mais baixos (3 a 6 pavs), bloco perimetral, 3
características de desenho urbano que
variações de altura na mesma quadra (dinamismo e consagraram Copenhagen como cidade
iluminação dos pátios internos), coeficiente de
sustentável (mantêm edifícios históricos de
aproveitamento de 1.8, lotes escalonados, criação de interesse, uniformidade nos tons/materiais de
edifícios, criação de praças de diferentes
pequenas praças e promenades à beira-mar.
tamanhos em diferentes pontos do tecido
urbano, etc.)

diferentes níveis para diferentes
projetos; exibições de projetos,
reuniões com a população; audiências
públicas durante o processo do
masterplan do Parque Olímpico. Além
de mecanismos de participação,
destaca-se a transparência nos
documentos relativos aos projetos em
andamento para o parque, disponíveis
no portal online Planning Register da
LLDC, acessível publicamente com
todos os Design and Access Statement
dos projetos.

2003: consórcio apontado como
consultor para desenvolver uma
solicitação de planejamento
(planning application) para a
candidatura de Londres aos Jogos
2012; 2008 London Development
Agency nomeia equipe para
desenvolver uma diretriz para o
masterplan de legado (LMF), que
seria revisada em 2010, dando
origem ao LCS e aos atuais novos
bairros.

criação de parque verde (um dos maiores da cidade),
bem como de novos bairros urbanos dentro do
parque. Projeto de paisagismo encorajou o uso do
parque para diferentes funções, tanto no modo Jogos
quanto legado, criando perspectivas através do
relevo formado, espaços de permanência e
caminhos.

utilização de tipologias típicas da cidade inglesa,
como "maisonettes", "terraced houses"
(geminadas), além de bloco perimetral. Ideia de
costurar East London com novos bairros,
ancorados por infraestrutura de transporte
(extensão "Jubilee line" do metrô anterior aos
planos olímpicos, além da criação da Stratford
International Station e utilização do DLR Docklands Light Railway).

Olympic Delivery Authority (ODA) substituída
pela London Legacy Development
Corporation (LLDC) funcionando como uma
Local Planning Authority para toda a área do
Parque Olímpico e seus empreendimentos
urbanos. LLDC detém terras no parque,
vendidas para cada empreendedor (Chobham
Manor, por exemplo, terras vendidas para a
Taylor Wimpey e London & Quadrant, com
cláusula para retenção de porcentagem das
vendas dos imóveis pela LLDC). No caso do
International Quarter, parceria públicoprivada entre a Lend Lease e a London
Continental Railways (empresa pública
detentora das terras).

UCL East teve grande pesquisa com a
população antes do masterplan (a ser
elaborado pela apontada LDA Design)
para gerar input e alinhar conceitos
do projeto às demandas/desejos das
pessoas; Stratford Waterfront teve
várias consultas públicas após o
projeto vencedor do concurso ser
escolhido para desenvolvimento do
masterplan; International Quarter Lend Lease trabalhou com escolas
locais. No entanto, questões
envolvendo bairros adjacentes, como
Carpenters Estate não foram bem
resolvidas.

nos bairros, cada um deverá ter um caráter próprio,
mas predominam estratégias típicas do desenho
Concurso arquitetônico para
urbano tradicional europeu, como blocos perimetrais,
Stratford Waterfront
gabaritos baixos-médios (até 12 pavimentos na vila
(Olympicopolis). Projeto de UCL olímpica). Uso misto, mobilidade verde
East - escritório apontado pela
(caminhabilidade e proximidade ao transporte
LLDC em 2015 para desenvolver o público), escala humana, fachadas ativas, variedade,
relação edifícios com elementos naturais prémasterplan.
existentes (ex. Here East Canalside e áreas de várzeas
recuperadas em East-Village).

integração do parque com áreas do entorno,
como Hackney Wick ainda deficitária, visto o
caráter bastante distinto entre novos
empreendimentos e bairros adjacentes antigos.
Linhas de trem entre Stratford e o Parque
Olímpico tornam a integração difícil, porém o
shopping Westfield cumpre um papel central
neste sentido, exercendo bem a função, com
amplas pontes de acesso e caminhos a céu
aberto entre a estação de Stratford (metrô) e a
Stratford International. A regeneração "Stratford
City" foi crucial para o sucesso do Parque
Olímpico. Ligação entre os bairros dentro do
parque ainda a ser observada, visto ainda estar
em processo de desenvolvimento e conclusão.

crítica na época em relação a East Village investimentos públicos para a construção dos
imóveis, que foram posteriormente vendidos
pelo governo em dois momentos a duas joint
ventures, responsáveis pela manutenção e
administração das unidades a longo prazo:
Triathlon Homes e Delancey/Qatari Diar
Property Development.

parque olímpico planejado para grandes fluxos,
porém como um parque de áreas impermeáveis, ao localizado em uma península na Lagoa de
invés de parque natural. Isso minou bastante sua
Jacarepaguá; cria um reduto fechado, que poderá
utilização posterior, pela ausência de sombreamento ser desenvolvido de maneira interessante ao
e atrativos ao longo dos espaços públicos,
utilizar conceitos de bom desenho urbano (ou
ausência de processos de participação concurso arquitetônico para o
atualmente restritos à Via Olímpica e ao deck
masterplan da área. Projetos
sustentável) difundidos por teóricos e práticos
popular pré-elaboração do
margeando a lagoa. Legado urbanístico - masterplan contemporâneos. Relação com a cidade ainda
individuais das arenas
masterplan (não houve consultas
deficitária; acesso por BRT e conexões, porém
públicas como forma de input para o contratados por licitação. Futuros propunha edifícios em bloco perimetral e grande
concurso do masterplan) ou posterior; projetos de empreendimentos na densidade. Novo bairro planejado dentro da ideia de tempo de deslocamento ainda alto para pessoas
questão problemática envolvendo a área a serem definidos pelo
policentrismo, sendo uma área de uso misto, live-and- que não moram na região. Relação formal com os
consórcio.
Vila Autódromo
work, com acesso a transporte público (consolidado edifícios pré-existentes da Barra da Tijuca
pelos BRTs). Grandes arenas rodeadas por vastos
(grandes condomínios fechados verticais com
espaços vazios, sem previsão de adensamento;
várias torres) ainda a ser definida, por contraste
estruturas temporárias para criação de
ou extensão das mesmas estratégias.
empreendimentos em terrenos mais valorizados.

nenhuma; projeto privado com
profissionais contratados da própria
construtora

participação da população inexistente
no processo de projeto; construção do
local responde a anseios do poder
privado em ter um espaço apropriado
a grandes eventos como o Festival
Rock in Rio, em região que fora
marcada pela primeira edição do
evento décadas antes.

terras públicas cedidas ao consórcio vencedor
da licitação para construção do masterplan
oriundo do concurso (modo Jogos) como
contraprestação pecuniária. Poder privado
com alto grau de influência em decisões ao
longo do processo, como mudança de
gabaritos em zoneamento, posição de arenas.
Atual gestão do parque dividida entre a
Autoridade de Governança do Legado
Olímpico (AGLO - Ministério do Esporte,
administra algumas arenas), a prefeitura
(mantém a Via Olímpica e Arena Carioca 3), e
a Rio Mais (consórcio vencedor, agora
detentor dos terrenos para desenvolvimento
urbano imobiliário)

poder privado forneceu as terras e construiu
o empreendimento para usufruto do poder
público durante as Olimpíadas, para
alojamento dos atletas. Após os Jogos,
apartamentos convertidos para condições
ordinárias de venda das unidades, conforme
interesse das construtoras responsáveis pela
construção do complexo. Financiamento do
empreendimento, entretanto, com
empréstimos da Caixa Econômica Federal
(portanto, recursos públicos).

no Dossiê de Candidatura (2009)
já havia imagens do projeto da
Vila dos Atletas pela construtora
Carvalho Hosken, com formas um
pouco diferentes das por fim
consolidadas; desenvolvimento
do projeto pela construtora, com
equipe interna.

Utilização de conceitos de sustentabilidade ambiental
(reuso de água, eficiência energética, gestão da água,
etc.) - preocupações contemporâneas. No entanto,
sustentabilidade urbana deficitária, por não dialogar
com questões sociais e da interação entre forma
urbana e fruição. Projeto reproduz modelo já datado
do desenvolvimento urbano da Barra da Tijuca,
reiterando rodoviarismo, segregação de funções (não
há uso misto no complexo, previsto apenas como
futuros shopping centers nas áreas adjacentes).

empreendimento configura-se como um grande
condomínio fechado, cercado, sem estabelecer
relações com seu entorno. Legado restringe-se ao
cumprimento da função de moradia e lazer para
os habitantes do complexo, mas não se estende
para uma expansão do grid urbano do entorno e
sua incorporação como urbanidade passível de
ser apropriada pela população como um todo.
Parque público anunciado como legado nunca foi
aberto à população.

projeto realizado pela empresa
municipal de urbanização Rio
Urbe em parceria com o poder
privado; não houve concurso de
projeto; projeto comissionado

parque dos atletas configura-se como praça seca, ao
invés de um parque; apesar de ser divulgado como
espaço público para lazer e uso da população, suas
características espaciais limitam sua utilização - falta
sombreamento, elementos de interesse, integração
com a natureza próxima é invertida. Teoria
urbanística do conceito de parques públicos não é
apropriada neste local. Acesso feito
predominantemente por automóveis, com
estacionamento à frente - mobilidade melhorou com
o BRT, mas configuração do parque afastada e
separada das áreas residenciais construídas pela
larga avenida que cruza a Barra da Tijuca torna a
integração com o entorno problemática.

pobre relação com o entorno; local pensado para
uma cidade de eventos, ao invés de uma cidade
para uso diário de seus cidadãos. Espaços com
quadras e equipamentos de lazer foram deixados empresário Roberto Medina, do Rock in Rio,
em segundo plano sempre que havia eventos de em parceria com a Rio Urbe
grande porte no parque. Legado após as
Olimpíadas tornou-se ainda pior; com o espaço
mantido fechado para o público.

Tabela 10 - Análise dos projetos estudados no entendimento de desenho urbano como processo, de acordo com os
critérios selecionados. (Tabela da autora, 2019)
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além de proporcionarem uma experiência mais unificada, podem levar a gastos e construções
insustentáveis em áreas periféricas ou de expansão da cidade (únicas disponíveis para construção
desses polos). Uma forma mais dispersa pode trazer benefícios em termos de aproveitamento
de estruturas esportivas existentes, bem como da criação de legados em mais partes da cidade
(próximos, portanto, à ideia de formação de “policentros”), apesar dos desafios envolvendo
mobilidade, que deverão ser sanados com investimento massivo em infraestrutura de transporte
público – daí a maior dificuldade da realização dos megaeventos em países emergentes ou em
desenvolvimento, como visto no primeiro capítulo da Parte I.
Tal estratégia de dispersão foi utilizada pelo Rio de Janeiro no planejamento de suas
Olimpíadas, concentrando investimentos em duas áreas geograficamente opostas – a região
da Barra da Tijuca, representando o eixo de crescimento à oeste da cidade, caracterizada
por um sprawl de urbanismo predominantemente funcionalista, onde foram analisados nesta
tese o Parque Olímpico e a Vila Olímpica; e a região do Porto Maravilha, próxima ao centro
consolidado e palco de uma extensa regeneração portuária (novamente, não uma obra olímpica,
mas decorrente e associada diretamente aos Jogos), dependente do setor imobiliário e de grandes
empresas para se promover. Assim, a dispersão produziu um problema ainda maior: sendo os
legados das áreas olímpicas amplamente dependentes de investimentos do setor privado após
os Jogos (destaca-se, ainda, a grave crise econômica que assolou o país e, em especial, o estado
do Rio de Janeiro após o megaevento), a descentralização da infraestrutura acabou por gerar
duas centralidades concorrentes, criando um obstáculo à concretização do legado urbano das
Olimpíadas.
A criação de uma nova centralidade na área do Parque Olímpico, a oeste da Barra da
Tijuca, enfrenta os desafios não só de sua posição de subúrbio em relação ao centro do Rio
de Janeiro, que gera movimentos pendulares prejudiciais à sustentabilidade ambiental/urbana;
mas também da criação de um bairro totalmente novo ou “do zero”, sem que haja estruturas
que arraiguem valor histórico ao local, como existe em toda a área central através das inúmeras
camadas históricas da cidade presentes em seus edifícios, monumentos, calçadas, etc. Como
então criar um ambiente que as pessoas valorizem e possam se conectar emocionalmente?
O Parque Olímpico tem a capacidade de promover essas conexões por seu caráter cultural e
simbólico – as Olimpíadas como momento de união de povos e marco esportivo cultural no
Brasil. No entanto, visto os processos que se desenrolaram de maneira violenta e unilateral em
relação a determinada parcela da população local, como os moradores da Vila Autódromo, a
geração da noção de pertencimento torna-se falha por não corresponder a toda sociedade. Em
maio de 2017, durante uma visita à Vila Autódromo, ficou claro que aqueles moradores não se
sentiam parte do que foi o evento olímpico e pouco faziam uso do parque, já aberto ao público
aos finais de semana. Devem-se buscar, portanto, maneiras de integrar os diferentes grupos de
usuários no parque, incentivando eventos gratuitos e pagos, modalidades populares e não tão
conhecidas. As críticas, entretanto, se estanques em si mesmas e não abertas ao diálogo ou a
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proposições, tornam-se enfraquecidas. Nesse sentido, a partir de observações empíricas do Parque
Olímpico, Vila Olímpica e Parque dos Atletas, propõem-se algumas iniciativas que podem levar a
ambientes urbanos mais atraentes, sustentáveis, aprazíveis e dinâmicos e a longo prazo:

Figura 149 - Mapas de figura-fundo para as áreas do Porto Maravilha (à esquerda) e Cluster Barra
da Tijuca, com Parque Olímpico e Vila Olímpica, contornados em vermelho. As circunferências
representam diâmetros de 1km, permitindo observar a caminhabilidade das áreas e a densidade
de equipamentos e edificações no entorno. Percebe-se, pelo mapa, a proximidade de edificações
de tamanhos variados na região central do Rio de Janeiro, em oposição à configuração bastante
rarefeita dos edifícios da Barra da Tijuca, não promovendo muitas opções de interesse pelo
ambiente construído ao pedestre no nível térreo (sem fachadas ativas, sem conjuntos de fachadas
que gerem interesse, etc.). (Mapas elaborados pela autora, 2019).
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Parque Olímpico
•

As iniciativas do Ministério do Esporte de gerar um calendário esportivo/cultural são
louváveis e acredita-se que sejam o caminho certo pela gestão pública para manter o
parque ativo e mais visitado.

•

Em maio de 2017, algumas deficiências foram encontradas, entretanto: não havia
sombreamento, sanitários, pontos de água/bebedouros e quiosques de alimentação no
parque, algo que, segundo alguns visitantes, inibia seu uso por pessoas de localidades
mais longes, ou em determinados horários (devido ao sol forte). Espera-se que processos
de licitação sejam abertos para a construção dessas infraestruturas.

•

Implantar os escritórios da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO)
no parque foi uma boa iniciativa da gestão pública, pois contribui para a formação da
centralidade ao gerar fluxos. Entretanto, dada a dimensão reduzida da AGLO (corpo de
funcionários restrito) e a incerteza quanto a sua duração, esta não é capaz, sozinha, de
dinamizar a área e incentivar novos investimentos da ordem de comércios e serviços.
Como criar os polos geradores de fluxos no Parque Olímpico para garantir sua posição
de centralidade?
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•

Quanto aos futuros empreendimentos para a área, a iniciativa privada detém
a propriedade dos lotes, dados em contrapartida à prestação de serviços pelo
Consórcio Rio Mais. Como garantir a concretização da urbanidade proposta pelo
masterplan do concurso, marcada por ocupação perimetral e de uso misto, com
gabaritos gradativos dos empreendimentos a partir da orla até a entrada do parque?
A centralidade implica que a influência de determinado local é maior que sobre seu
entorno imediato; o raio de abrangência extrapola a esfera local para a regional e,
às vezes, para a nacional (centros olímpicos de treinamento especializados somente
existentes no Rio de Janeiro). No centro, há várias instituições públicas e privadas
que garantem e mantêm esse raio de abrangência e influência da localização quase
em todos os dias da semana. Mas, e na Barra? Promover apenas empreendimentos
residenciais (em geral, condomínios com diversas torres) não ajudará a criar
fluxos que consolidem uma centralidade dinâmica e sustentável no Parque
Olímpico. Aliado ao mercado imobiliário residencial, deve-se também incentivar
a instalação de empresas e órgãos públicos (que exercem grande influência sobre
um raio regional, inclusive) no local, que atrairão atividades terciárias diversas,
em diversos períodos do dia e da semana. Atualmente, o comércio existente em
frente ao Parque Olímpico, no térreo de alguns edifícios comerciais e alguns outros
estabelecimentos, possui dinâmica restrita a horários de almoço de trabalhadores
da região, compras eventuais ou necessárias por moradores e visitantes da região,
o que indica uma fragilidade no conceito de centralidade da área. Em comparação,
no Parque Olímpico de Londres, a estratégia do poder público de transferir a sede
da Transport for London (TfL) para o parque garantiu um importante gerador de
fluxos no local, a ser complementado pelo desenvolvimento imobiliário de diversas
áreas para usos mistos, como a instalação dos estúdios de televisão BT Studios
e da faculdade Louborough no antigo IBC – agora o bairro HereEast -, além dos
empreendimentos residenciais impulsionados pela East Village.

•

Em termos paisagísticos, ressalta-se a importância da manutenção de espaços
públicos no parque para aumentar a relação com a sociedade e a noção de
pertencimento. Estimular usos espontâneos, como piqueniques, esportes e atividades
ao ar livre (bicicleta, skate, patins, slack line, yoga, artes marciais, etc.), além de
atrair a população local para o parque, contribui para a criação de um sentimento
forte de comunidade. O plantio de árvores para a geração de sombras no futuro é de
fundamental importância, porém ainda não observado.

Vila dos Atletas
•
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Consolidar o parque construído em meio aos edifícios como local de lazer público,
ainda que não o seja em período integral.
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•

Estimular ocupações (e conversão) de algumas áreas nos térreos de edifícios
por atividades comerciais compatíveis, como pequenas quitandas, floriculturas,
cafeterias, etc.

•

Planejar o adensamento do restante do terreno de forma compacta, estimulando a
criação de ambientes urbanos de escala mais próxima do pedestre e o convívio dos
moradores do empreendimento e entorno.

•

Ao invés de shopping centers fechados cercados por estacionamentos, construir
comércios em tipologia tradicional de rua ou primar pela integração dos novos
equipamentos às ruas existentes e aos caminhos de pedestres/ciclovias. Possibilitar
o desmembramento de grandes terrenos e dispô-los à venda/locação para que
pequenos empresários tenham acesso a terras para instalar seus negócios no local.

Parque dos Atletas
•

Consolidar calendário ativo de eventos no local junto à sua manutenção como
parque público para prática de esportes (quadras), lazer (restaurar a pista de cooper,
por exemplo) e convívio social.

•

Manutenção de seus espaços e cuidado para reverter a imagem de um local
“abandonado” e “terra de ninguém”, que já enfrenta vandalismos e furtos de
estruturas.

•

Dificuldade enfrentada pela “competição” com o Parque Olímpico para sediar
eventos deve ser tratada pela diferenciação dos perfis de atividades de um parque
e de outro; enquanto o Parque Olímpico é destinado ao esporte de alto rendimento
em suas arenas e ao ensinamento de modalidades esportivas em projetos sociais,
o Parque dos Atletas pode ser encarado para uso cotidiano em atividades como
jogos amadores de futebol, vôlei, tênis, caminhadas/corridas, piqueniques, etc.
Garantir que o paisagismo do parque seja convidativo à permanência, no entanto, é
primordial para seu sucesso e apropriação pelos usuários, devendo, portanto, passar
por reformas e revisões. Instalação de estruturas de sombreamento ou mesmo o
plantio de árvores nas bordas (para não atrapalhar grandes eventos, por exemplo,
como defendido pelos autores e executores do projeto) devem ser contemplados
nos próximos planos.

Espera-se que tais discussões possam ser apropriadas em futuras pesquisas e planos para
os equipamentos e legados olímpicos analisados, almejando a consolidação de espaços públicos
de qualidade com os quais as pessoas possam criar vínculos e sentimentos de pertencimento e
identificação, tornando as cidades mais atraentes não só ao mercado, mas à sociedade em geral.
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A presente tese evidenciou um problema de escala global refletido na escala local
do Rio de Janeiro – o desafio de converter espaços planejados para um megaevento de
demandas extraordinárias em lugares (espaço e caráter) integrados à dinâmica de suas
cidades-sede, promotores de urbanidade e atraentes à fruição coletiva dos espaços
urbanos, sejam eles privados ou públicos. A urbanização do Parque Olímpico da Barra
poderia significar uma grande inflexão na prática projetual em cenário carioca, criando
um bairro com princípios de desenho urbano amplamente difundidos na teoria e prática
internacionais, na tentativa de se consolidar uma urbanidade distinta daquela por anos
reproduzida na Barra da Tijuca. No entanto – e aqui se retoma a hipótese inicial aventada
-, a alteração no masterplan de legado do parque olímpico, ao ceder às exigências dos
agentes imobiliários incluindo transformações em parâmetros urbanísticos edilícios na
legislação, sem um plano local de desenho urbano, restringiu tal possibilidade.
Primeiramente, ressalta-se a temporalidade da afirmação: de fato, a análise do
legado de desenho urbano em pouco mais de três anos dos Jogos Olímpicos Rio 2016
não permitiria conclusões definitivas; infelizmente, a urgência esperada por habitantes
não corresponde à máquina burocrática por trás das transformações de legado, ainda mais
quando um plano bem fundamentado para tal não fora traçado desde as fases iniciais
de projeto e concepção, de modo que o legado pudesse se manifestar em pouco tempo
da maneira pretendida. Como visto em outras cidades olímpicas na parte I, caso o

Figura 150 - Vista do Parque Olímpico (ao fundo) e Parque dos Atletas (em
primeiro plano). Amplas áreas vazias a serem urbanizadas (incluindo o terreno
do centro de natação que será desmontado, ao sul da península) impõem um
desafio.A solução passa pelo desenho urbano. (Foto da autora, maio 2017)

377

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

planejamento inicial peque, a consolidação do legado dependerá de uma série de intervenções
e mediações nos anos que se seguem, muitas vezes num processo arcaico de tentativa e erro,
que consolidam, aos poucos, um espaço de escala extraordinária para usos e demandas mais
rotineiras e próximas da sociedade envolvida. Por meio dos exemplos citados, em especial
Barcenola, Munique, Sydney e Londres – tratado em detalhe no capítulo 2 - ficou clara a
importância do desenho urbano no legado das estruturas olímpicas, para integrá-las ao tecido
urbano existente e promover usos diversos após o evento, mais próximos à esfera cotidiana.
Assim, a análise do legado decorrente das estratégias de desenho urbano aplicadas nos
projetos do Parque Olímpico e Vila Olímpica da Barra – objetivo desta tese - se deu em duas
frentes: primeiramente, a curto prazo, numa avaliação empírica, com base na observação crítica
de uma série de critérios selecionados a partir da revisão da literatura de desenho urbano ao
longo de variadas visitas de campo, por meio de análises comportamentais na utilização de
espaços urbanos e públicos (conforme Del Rio e Gehl, especialmente); segundo, a longo prazo,
por meio de cenários especulativos da morfologia urbana possível nos lotes pertencentes à Rio
Mais no Parque Olímpico a partir da legislação de uso e ocupação do solo atual para a Barra da
Tijuca.
Constata-se que, se analisada a possibilidade de legado de desenho urbano nas
estruturas da Rio 2016 estudadas, a longo prazo, decorrente dos esforços iniciais, a despeito
de qualquer intervenção posterior, o projeto para o Modo Jogos pouco fez para que o legado
se fizesse presente a curto prazo, caso a transformação ou urbanização prevista inicialmente
no Parque Olímpico para 2030 não viesse a concretizar-se (em muito dependente do mercado
imobiliário e setor privado). Assim, o legado almejado apenas se consolidaria plenamente caso
todos os planos fossem seguidos após os Jogos; não se pensou para um cenário de mudanças
(especialmente na situação financeira) e flexibilização – algo extremamente necessário como
visto nos estudos de caso debatidos de Copenhagen e Londres, por exemplo. Por outro lado,
ao se analisar a proposta de legado futura, com a conversão do parque olímpico em bairro
urbano, observa-se que ainda aí a flexibilização do plano pelo poder privado, junto à própria
legislação urbanística em vigor, refreou o desenho urbano (como disciplina e prática projetual)
de atingir um status quo diferente daquele experimentado no restante da Barra da Tijuca e,
consequentemente, propor, pela prática, uma mudança na concepção de urbano tão arraigada à
sociedade carioca e brasileira como um todo. O alinhamento dos lotes (do tamanho de quadras)
aprovado, em consonância aos parâmetros urbanísticos permitidos na legislação, possibilita a
continuação e reprodução de uma cidade excludente e individualista.
Assim, as análises elaboradas na parte II desta tese visaram mostrar: como os espaços
do parque olímpico e vila olímpica foram concebidos; que iterações sofreram no processo; que
usos possibilitam no momento (legado imediato após os Jogos) e que possibilidades sugerem
para o futuro (mediante novos planos e propostas). Evidenciou-se a ausência de um pensamento
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de desenho urbano nos projetos e em sua execução. Ao não considerar o desenho urbano somente
como um projeto intermediário entre o arquitetônico e o de planejamento urbano, mas sim
como um campo interdisciplinar que permite, pelo prático-sensível, produzir relações sociais,
esta tese buscou, ao analisar os projetos olímpicos cariocas e os selecionados como estudos
comparativos tanto em sua forma física quanto em seus processos de implantação, debater a
produção social da cidade.
Dito isso, salientam-se outras questões derivadas dos estudos de caso comparativos
internacionais expostos – Ørestad, Nordhavnen, Parque Olímpico de Londres. Por sua
escala semelhante e contextualização dentro da teoria e prática contemporâneas, tais grandes
projetos alertam para possíveis estratégias e ações de urbanismo e desenho urbano no solo
brasileiro: a necessidade de polos geradores de fluxos, a importância de um masterplan aberto,
da organização espacial de áreas verdes e urbanas, concatenando atividades recreativas e
“obrigatórias” (trabalho, estudo, etc.) em um mesmo local que se propõe de uso misto, do
incentivo à indústria criativa frente às dinâmicas econômicas contemporâneas (não se pode
negar a importância e impacto das atividades terciárias no sucesso de áreas urbanas, sejam elas
convertidas ou projetadas do zero), da manutenção e aprimoramento de atividades econômicas
locais (reiteração da identidade), bem como de um processo participativo que englobe a
sociedade em seus diferentes grupos e interesses.
Relativo a este último aspecto, reforça-se a presença de processos de escolha,
desenvolvimento e comunicação de projetos arquitetônicos e urbanos nos casos europeus
estudados mais transparentes que no caso brasileiro, apesar da já visitada crítica entre participação
vs. informação (EVANS, 2014) e da costumeira descrença na produção de valor de uso pelo
mercado. Nesse sentido, reforça-se o poder do desenho urbano em transcender a comodificação
(STERNBERG, 2000), por meio de todos os critérios amplamente argumentados nesta tese
como condutores de um “bom desenho urbano”, que permitam a criação de lugares e da
conexão entre eles e a sociedade, por processos mútuos de influência. Acredita-se, nesta esteira,
que mesmo nas cidades europeias apresentadas, com planos pautados em visões tipicamente
neoliberais que dependem da presença e ação do mercado imobiliário, a noção de cidade esteja
mais proximamente atrelada ao convívio e fricção social idealmente contidos em discursos
formais e conceituais apresentados pela teoria crítica da disciplina, sendo interessante refletir
em por que tais cidades europeias analisadas continuaram a produzir seu ambiente construído
retomando e aprimorando configurações urbanas historicamente consolidadas, como os blocos
perimetrais, os poucos recuos, as pequenas praças, etc. - uma evidente ruptura ao movimento
moderno -, ao invés de aperfeiçoar e revisar os possíveis enganos daquele movimento. Ao
contrário, nos exemplos estudados no Rio de Janeiro, a forma urbana reitera processos
excludentes consolidados ao longo da história da cidade, sem mostrar uma perspectiva ou
esperança de transformação e mudança.
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Figura 151 - Mapas de Figura-Fundo na mesma escala (da esquerda para a direita, começando na outra página):
(1) Ørestad e entorno; (2) Parque Olímpico de Londres e entorno; (3) Olympiapark de Munique e entorno; (4)
Nordhavnen e entorno; (5) região da Praça XV no centro do Rio de Janeiro; (6) Leblon e final de Ipanema;
(7) Jardim Oceânico na Barra da Tijuca (abaixo do mapa do Leblon); e (8) região olímpica Barra da Tijuca.
Todos os mapas feitos pela autora a partir da base openstreetmaps, apresentados aqui na mesma escala para fins
comparativos do tecido urbano e configuração de edifícios em quadras. ESC. 1:40.000
381

ǤͳǣͷͲ

Desenhando o Urbano: O Legado das Olimpíadas Rio 2016 na Barra da Tijuca

A multiplicação de quadras do tamanho de quarteirões, ou de terrenos equiparáveis a
quadras, como visto na Barra da Tijuca como um todo, modelo continuado pelos projetos da Vila
Olímpica e do plano aprovado de loteamento no Parque Olímpico, promove uma urbanidade
segregada e espalhada, que não contribui para a criação de bairros mais compactos e vibrantes,
em alinhamento ao que prega o “desenho urbano sustentável”. Tal qual mostrado nos estudos
volumétricos do capítulo 7 para as quadras do Parque Olímpico, as possibilidades formais
devido à legislação urbanística na área são inúmeras, desde a criação de lâminas individuais
até conglomerados de edifícios variados em uma mesma quadra, aproximando-a de um modelo
mais tradicional de ocupação com espaços intersticiais e ruas internas. Caberá ao consórcio,
como já ressaltado nesta tese, a concepção formal do novo bairro que deveria se colocar
como um ponto de inflexão ao urbanismo reproduzido até o momento na Barra da Tijuca para
promover um sentido de urbano renovado, em busca de um modelo mais sustentável e diverso,
atraente e aprazível para pedestres, crianças, idosos, jovens e adultos. Reforça-se que, se, por
um lado, a crise econômica no Rio de Janeiro e no país refreou investimentos e a conversão do
Parque Olímpico em bairro a curto prazo, será um dos fatores que possibilitarão a transformação
gradual dos amplos terrenos da área em nova urbanidade, permitindo uma urbanização talvez
mais heterogênea ao longo dos próximos anos.
As lacunas para alcançar a sustentabilidade urbana em sua totalidade também são
encontradas no projeto da Vila dos Atletas – Ilha Pura. Apesar dos certificados LEED e ACQUA
concedidos, a impossibilidade de uma diversidade social na área (altos valores por m²), a ausência
de usos mistos no complexo (com exceção dos planos de construção de mais um shopping na
região, que provavelmente levarão anos visto o cenário econômico atual das construtoras – a
Odebrecht recentemente entrou em recuperação judicial, inclusive [ver MATTOS, 2019]), e
a forte divisão que o conjunto representa perante seu entorno (a acessibilidade é restrita tanto
pelos portões quanto pelo próprio urbanismo que não providenciou faixas de pedestre entre o
transporte público e as calçadas do conjunto) evidenciam a ausência de sustentabilidade social
e econômica. Assim, a Ilha Pura torna-se uma urbanidade à parte, distante da ideia de um
bairro, como observado nas áreas centrais da cidade. Em uma área de expansão que ainda
não conseguiu – e talvez nunca consiga, visto o desenho urbano do complexo – se integrar ao
tecido urbano existente, a perspectiva de consolidação de um núcleo “autossuficiente” torna-se
distante.
Diante do exposto, aponta-se ainda a questão de uma lacuna na legislação urbanística
brasileira, referente ao desenho urbano, constatada especificamente pelos casos cariocas
estudados, de não induzir à criação e configuração espacial de tipologias interessantes. A Lei
de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor não concernam o desenho urbano de maneira
efetiva e direta; são apenas normativas do planejamento urbano, diferentemente do que
ocorre, por exemplo, nos Local Plans de Londres e Copenhagen, como analisado nos casos
do desenvolvimento dos bairros dentro do Parque Olímpico Queen Elizabeth e dos bairros de
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Nordhavnen e Ørestad. Nos planos para Nordhavnen, uma série de diagramas acompanhava
os textos de diretrizes e conceitos norteadores do masterplan, que serviria como base para
o desenvolvimento dos projetos individuais. Questões como forma, relação entre fachadas e
calçadas, cores a serem utilizadas (no intuito de conferir uma identidade visual e padronagem),
bem como atributos de melhoria dos espaços intersticiais (para evitar corredores de vento, por
exemplo, em Copenhagen bastante indesejáveis; ou melhorar espaços públicos) estavam previstos
nos manuais, acompanhando os parâmetros legais urbanísticos. No caso do Parque Olímpico
da Barra da Tijuca, não se tem acesso a qualquer plano que envolva tal nível de detalhamento
(de desenho) do que se espera ou não ser construído no local. Dispõe-se somente das leis de
regulação do uso do solo urbano, alteradas em sua maioria ao longo dos anos para favorecer
interesses imobiliários, sem que haja uma aparente reflexão sobre os resultados tipológicos e
morfológicos possíveis de serem concretizados no ambiente urbano em questão. Uma revisão
neste sentido, acompanhada da exigência de um maior detalhamento das possíveis e indesejadas
configurações urbanas em determinada região poderia gerar um debate interessante sobre as
futuras formas urbanas a serem consolidadas. Não se espera, com isso, restringir a criatividade
de arquitetos ou empreendedores, tampouco promover bairros homogêneos e desinteressantes,
ou cópias de exemplos estrangeiros. De fato, o que se propõe é uma maior reflexão em termos
gráficos do que os parâmetros numéricos sugerem, para evitar que, em conjunto com uma ideia
de urbano assimilada inadvertidamente, sejam reproduzidos novos bairros pautados na mesma
morfologia e espacialidade já provada superada por exemplos contemporâneos mais aprazíveis
em diferentes locais urbanos mundiais.
Ainda que tal mudança da noção de urbano não ocorra somente pela arquitetura ou
desenho urbano, envolvendo questões econômicas, sociais e políticas, depreende-se nesta tese
que o desenho urbano tem papel crucial, inclusive atrelado à educação, como já colocava Lynch
em 1960: “Uma arte do design urbano terá de ser o resultado do surgimento de um público
informado e crítico. A educação e a reformulação física são partes de um processo contínuo.”
(LYNCH, 2011, p.131) e “Na verdade, educação e reformulação formam um processo circular,
ou, como seria ainda melhor, espiral: a educação visual impelindo o cidadão a atuar sobre o
seu mundo visual, e esta ação fazendo com que ele veja com maior nitidez ainda. Uma arte
extremamente desenvolvida do design urbano está ligada à criação de um público crítico e
atento. Se a arte e o público crescerem juntos, nossas cidades irão transformar-se numa fonte de
prazer cotidiano para seus milhões de habitantes.” (LYNCH, 2011, p.135). Ao comparar os dois
projetos olímpicos brasileiros segundo os mesmos critérios aos outros projetos internacionais
de escala semelhante, essa tese ressaltou a importância do desenho urbano na formação de
espaços urbanos dinâmicos e propícios ao convívio e interação sociais, independentemente do
tempo transcorrido desde a inauguração dos empreendimentos e áreas públicas, assim como a
necessidade de processos contínuos de governança, visão estratégica, e da revisão continuada
da ideia de urbano que tais lugares desejam transmitir por meio de sua forma construída.
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Para responder a uma pergunta colocada na introdução desta tese, sobre o que o legado
olímpico no Rio significa atualmente para a sociedade diretamente afetada por ele, e para as
disciplinas e profissões do desenho urbano, Arquitetura e Urbanismo, afirma-se que, no curto
período que se passou desde os Jogos, os resultados observados dos projetos analisados pouco
interferiram de maneira direta (pelo espaço em si) na dinâmica urbana do entorno e da cidade
como um todo; acrescentou-se uma área de lazer e esportes de nível profissional, com algumas
atividades públicas, sem que, no entanto, a divulgação ou noção de pertencimento fossem
ativadas e concretizadas entre espaço físico e figuração simbólica na mentalidade coletiva.
De maneira indireta, ficam evidentes as interferências negativas da consolidação dos espaços
pelas remoções, reestruturações de vias e consequentes desapropriações pelo BRT (ROLNIK,
2014; SÁNCHEZ; OLIVEIRA; MONTEIRO, 2016). O legado físico mostrou fragilidades
já conhecidas e esperadas, como manutenção e subutilização; entretanto, o legado imaterial
também o fez – pela desconfiança e distanciamento do projeto olímpico das demandas da cidade.
Evidente, porém, que, aos poucos, como discutido, com adequada governança e investimentos
certos na continuação do funcionamento de arenas e atividades esportivas e sociais oferecidas,
os espaços físicos uma vez criticados podem ser convertidos em ambiências plenas de fruição
pública urbana e social, havendo grande potencial a ser concretizado na urbanização das amplas
áreas vazias do Parque Olímpico e nos terrenos remanescentes da Ilha Pura.
Em termos do que o legado olímpico significou para o campo disciplinar, inegável
que - assim como esta tese representa - as discussões sobre a cidade foram levantadas em
inúmeras frentes, aguçando o interesse sobre as transformações urbanas, sociais e econômicas
em decorrência do megaevento. Entretanto, se considerada a influência do pensamento
em desenho urbano da prática internacional em território brasileiro, observar-se-á que essa
foi pouco dominante – por um lado sim, na ideia de promoção de uma cidade competitiva,
global, na própria candidatura ao evento, e na escolha de uma proposta de masterplan alinhada
às tendências internacionais contemporâneas, como foi a da AECOM, já conhecida pelos
masterplans de Londres 2012; por outro, não, uma vez que, por motivos alheios à arquitetura e
ao desenho urbano (no sentido de projeto), as construtoras brasileiras continuam a reproduzir
modelos e ideais de cidade distantes da teoria e prática contemporâneas, insistindo em um
pensamento funcionalista e excludente já contestado internacionalmente desde meados do
século XX, que, como observado na prática, mostrou-se contrário à formação de ambientes
mais dinâmicos e democráticos.
Se o desenho urbano é a expressão de um significado de urbano compartilhado
coletivamente em certas formas urbanas, como define Castells, a produção social das cidades,
conforme Del Rio e Cuthbert, e necessário para a criação de espaços que são, antes de tudo,
mediadores para a vida urbana, lembrado Lefebvre, fica clara a importância que forma
física, desenho, projeto, podem ter na futura utilização, apropriação, consolidação e legado
de estruturas de megaeventos como Parques Olímpicos e Vilas Olímpicas, apesar de todas as
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condicionantes externas que fogem da alçada de arquitetos e urbanistas, devendo estes, em
conjunto aos órgãos públicos e poderes privados responsáveis pela concepção, aprovação e
realização dos eventos e à sociedade que fruirá dos espaços por ele deixados posteriormente
(nos longos anos que sucedem o evento e que de fato consolidam a imagem dessas esferas
urbanas em partes integradas à cidade), trabalharem juntos por uma visão compartilhada de
urbano que abranja a sociedade de maneira democrática, incluindo diferentes grupos sociais,
econômicos e ideológicos, numa cidade única, porém plural. Cabe ao Rio de Janeiro não mais
negligenciar a importância do desenho urbano como prática e processo na concretização do
modo legado no Parque Olímpico e Vila Olímpica nas décadas que se seguem, em especial,
por meio de instrumentos mais democráticos e transparentes no planejamento e governança,
bem como de tipologias, morfologias, espaços públicos e privados que gerem fricção social no
térreo, interesse e atratividade econômica, possibilidades de lazer e qualidade de vida urbana
aos usuários – ao que futuras pesquisas poderão se dedicar, talvez utilizando essa tese para
comparar com os primeiros passos dados.
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