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O arquiteto e urbanista e o 
planejamento – garantindo 
um município para todos 





AQUI = TERRITÓRIO 

 

 

AQUI = LUGAR IMBUÍDO 
DE SENTIMENTO – O 
LUGAR DA MINHA VIDA 

 

CIDADE 
 



QUE LUGAR É ESTE? 

UMA CIDADE DEVE SER CONSTRUÍDA 
DE MODO A PROPORCIONAR A SEUS 

HABITANTES SEGURANÇA E 
FELICIDADE 

Aristóteles 

Cidade justa? 
Cidade com qualidade de vida? 

 



Sustentabilidade 

 
Eqüidade 

Democracia Direta 

CIDADE JUSTA? 



Direito à terra urbana Direito à moradia Ao saneamento ambiental 

À infra-estrutura urbana Ao transporte e  
aos serviços públicos 

Ao trabalho e lazer 

DIREITO A CIDADES SUSTENTÁVEIS  
SIGNIFICA: 

PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES! 



DEMOCRACIA DIRETA significa o 
direito à participação popular no 

planejamento do desenvolvimento 
das cidades e na sua gestão. 

EQÜIDADE SIGNIFICA  
disposição de reconhecer 

igualmente o direito de cada um. 
. 



 QUE LUGAR É ESTE? 
 
 
 

CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA? 



QUALIDADE DE VIDA 

INDIVIDUAL 

OU 

COLETIVO 

OBJETIVO 

OU 

SUBJETIVO 

MATERIAL 

OU 

IMATERIAL 



CRESCIMENTO 
ECONÔMICO? 

O problema básico é que o PIB 
mede a atividade, e não o benefício 

PIBX IDH 

Quando você está sentindo frio na 
sua sala de estar, você não acende 
um fósforo e o coloca debaixo de 
um termômetro, para em seguida 
alegar que a sala esquentou. Mas é 
isso que fazemos quando buscamos 
melhorar o nosso bem-estar 
econômico pela estimulação do PIB 

ZENCEY, Eric. Editorial do jornal New York Times de 
10 de agosto de 2009 – G.D.P. R.I.P. (PIB-Descanse 
em Paz). 



Nas últimas décadas alguns estudos sobre felicidade 
humana saem da perspectiva religiosa e se tornam temas 
afeitos à produção científica. Dois estudos são dignos de 
nota por paradigmáticos: o de John F. Helliwell, 
economista da Universidade da Colúmbia Britânica no 
Canadá e o da ciência da hedônica, palavra cunhada por 
Daniel Kahineman, psicólogo ganhador do Prêmio Nobel 
de Economia em 2002. O primeiro associa o bem-estar 
à eficiência das instituições sociais e políticas, baixa 
corrupção e confiança mútua e não à riqueza do país. 
O segundo assevera que até um certo limite, o ganho 
humano pode trazer felicidade, mas depois de 
atendidas as demandas básicas dos seres humanos, o 
aporte de mais renda não mais se associa à conquista 
da felicidade o que sugere que a alma demanda 
aspectos não contabilizáveis para ser feliz. 

A ciência de ser feliz - Conheça os caminhos práticos que trazem bem-estar e alegria 
 (Ágora, 2011) Susan Andrews 

 



Cultura Educação Meio ambiente Governança 

Saúde Uso do tempo 
Bem Estar 

 psicológico 
Vitalidade  

comunitária 

FIB – Felicidade Interna Bruta 

Padrão de Vida 



O rebatimento espacial desses indicadores 
apontam para a necessidade de respeito ao 
ecossistema e ao seu tempo de recuperação, para 
a preservação ambiental, a redução da poluição, a 
criação de espaços públicos que facilitem a 
apropriação e a vida coletiva e para fatores 
associados aos serviços públicos que gerem bem-
estar, incluindo-se aí as condições de mobilidade. 
IQVU = INDICE DE QULIDADE DE VIDA 
URBANA; IBEU = INDICE DE BEM ESTAR 
URBANO 



“A GENTE NÃO QUER SÓ 
COMIDA, A GENTE QUER 

COMIDA DIVERSÃO E ARTE” – 
TITÃS 

 

A SOLUÇÃO DAS CIDADES (E 
MUNICÍPIOS)NÃO PODE SE 

CENTRAR EM SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS DESCONEXOS, 

INDIVIDUAIS, MAS TEM DE SER 
CONSTRUIDO UM SENTIDO 
MAIOR PARA OS LUGARES. 

 

 





SE ENFIAR AS FAMÍLIAS EM FILEIRAS 
E MAIS FILEIRAS DE CASAS 
IDÊNTICAS, ENTÃO ALGO NESSAS 
FAMÍLIAS MORRERÁ, 
PRINCIPALMENTE SE ELAS FOREM 
POBRES. AS PESSOAS SE 
TORNARÃO DESINTERESSANTES E 
DESANIMADAS COMO AS SUAS 
CASAS, E A IMAGINAÇÃO DELAS 
MURCHARÁ 

Hassan FATHY – 
Arquitetura para 

os pobres 



ARQUITETO URBANISTA 
COMO ARTICULADOR DA 
POÉTICA DO ESPAÇO: 
 
ARQUITETO GENERALISTA: 
tem na sua formação 
conteúdos  relativos à 
sociologia, economia e 
soluções técnicas que rebatem 
sobre o espaço. 
 
BELAS ARTES + 
ENGENHARIA+ CIÊNCIAS 
SOCIAIS APLICADAS 



     O ARQUITETO tem uma visão ampla 
de planejamento e possibilidade de ver o 
futuro a partir de um mundo onde a força 
e a plenitude das coisas está no presente 
e não na formulação de novas utopias. 
Essa capacidade nos leva à solução 
técnica, à preservação e a construção de 
lugares. 
 
É a totalidade do espaço que empresta 
significado ao lugar, mas é a 
individualidade do lugar ou da associação 
dos lugares que dá forma à paisagem.  

Destruição ou desconstrução – Maria Àngela Faggin 
Pereira Leite 



MAS QUAL SERIA O CAMINHO  
PARA REALIZAR ESSE FEITO? 

 
 

PLANEJAMENTO! 



Ação  não improvisada 
Ação improvisada : não 

e planejamento 

Conjunto de disposições 
regulamentares e de intervenções 
que objetiva regular e promover as 
transformações do espaço urbano; 

O planejamento e a 
preparação para o futuro (de 

médio e longo prazo, 
sobretudo) com o fito de evitar 

ou minimizar problemas e 
melhor explorar 

potencialidades. Mesmo em 
uma era de imediatismo e de 
dificuldades de planejamento 

no setor publico, não e sensato 
abrir mão de se pensar 

também o planejamento. 
Marcelo Lopes de Souza - Problemas da Gestão Urbana no Brasil 

Contemporâneo: uma Panorâmica 
 

PLANEJAMENTO 

PLANEJAMENTO 
URBANO 



PLANEJAMENTO: 
PREPARAR+ 

ACOMPANHAR+ 
TIRAR LIÇÕES DO 

OCORRIDO; 

PLANEJAMENTO 
NÃO E AÇÃO 

ANTES, DURANTE 
E DEPOIS 



GESTÃO: E A 
ADMINISTRAÇÃO DOS 

RECURSOS ( DE TODOS OS 
TIPOS) E DOS PROBLEMAS 
AQUI E AGORA ( PRESENTE 

E FUTURO DE CURTO 
PRAZO); GESTÃO E 

PLANEJAMENTO URBANO 
DEVEM SER CONCEBIDOS 

E IMPLEMENTADOS DE 
MODO INTEGRADO.. (Marcelo Lopes de 

Souza - Problemas da Gestão Urbana no Brasil Contemporâneo: uma 
Panorâmica) 

 (Artigo 42 – Estatuto da cidade) 



PLANO: INTENÇÃO 
(INTERVENÇÃO) : 

MODELO SISTEMATICO 
QUE SE ELABORA ANTES 

DE SE REALIZAR UMA 
AÇÃO, COM O OBJETIVO 

DE A DIRIGIR OU A 
ENCAMINHAR 

DIAGNÓSTICO  
(CONHECIMENTO
, COMPREENSÃO 
E AVALIAÇÃO) + 

CONCEITO = 
PLANO 

MÉTODO : 
INSTRUMEN

TO 

OBJETIVO A 
SER REALIZADO 

+ 
PARTICIPANTES 

DIVERSOS+ 
DISPONIBILIDAD
E REDUZIDA DE 

RECURSOS 



O MUNICÍPIO É DE TODOS! 



Plano Diretor 
• O Plano Diretor é uma lei, aprovada pela 

Câmara de Vereadores de cada município, com 
a participação ativa da comunidade.  

 
•     Como o próprio nome diz é um plano que dá 

a direção para a cidade crescer do melhor jeito.  
 

•     O Plano diretor organiza o crescimento e o 
funcionamento da cidade. No Plano Diretor 
está o projeto da cidade. Ele diz qual é o 
destino de cada parte da cidade.  

   
•    O Plano diretor vale para todo o município, 

ou seja, para a área urbana e a área rural. 
 



O que diz a Constituição Federal :  
         Art. 182 

• O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana 
 

•     A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem estar de seus habitantes 

  
• A propriedade urbana, cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
Plano Diretor 

 



Quais as Funções de um Plano Diretor? 

 
•Propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em 
bases sustentáveis; 
 

•Garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida e justiça social; 
 

•Garantir que a propriedade urbana sirva aos objetivos anteriores,ou 
seja, garantir a função social da cidade e da propriedade urbana; 
 

•Fazer cumprir as determinações do Estatuto da Cidade. 
 



Quais municípios devem ter obrigatoriamente 
um Plano Diretor? 

• Municípios com mais de 20.000 habitantes 
• Municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas 
• Municípios integrantes de áreas de especial interesse 

turístico, segundo as definições dos Estados e da União 
• Municípios situados em áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental na região ou no país 

• Onde o Poder Público pretenda utilizar instrumentos previstos 
no § 4º do art.182 da Constituição Federal 

 



É fundamental que se conheça a realidade 
local! 

• Dados de geomofologia; 

• Dados relativos aos ecossistemas; 

• Dados relativos ao atendimento da área urbana pela infra-estrutura e equipamentos; 

• Dados relativos às características de uso e ocupação existentes; 

• Dados relativos ao preço da terra; 

•     Conhecer a estrutura fundiária: áreas regulares e irregulares, propriedade, tendências do mercado;  

•     A evolução, as características e dinâmicas da população e das atividades econômicas; 

•     O patrimônio cultural e ambiental; 

•     As formas e as redes da organização social; 

•     A legislação e projetos existentes; 

•      As potencialidades locais; 

•     A capacidade econômica local; 

•     A capacidade de gestão do município. 

 
 



Quem participa? 

•Prefeitura: diversos setores; 

•Câmara de Vereadores; 

•Outros órgãos do poder público Estadual e Federal presentes 

no município; 

•Organizações Comunitárias e de Trabalhadores; 

•Setores Técnicos, Entidades de Classe,  Institiuições de 

Ensino, Centros de Pesquisa, ONGs, igrejas, etc.; 

•Setores Empresariais; 

•ou seja, as forças atuantes da comunidade. 

 



O MUNICÍPIO É PARA TODOS! 
 

SENDO PARA TODOS, A PARTICIPAÇÃO 
É ESSENCIAL. 

SE EXISTEM DIVERSOS AGENTES 
URBANOS, TODOS DEVEM PARTICIPAR 

PARA QUE O PLANEJAMENTO 
INCLUSIVO POSSA ACONTECER. 


