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RESUMO 

 

O desafio atual das metrópoles de fronte das questões sociais, econômicas, ambientais 
e urbanas, posicionam as esferas pública e privada em determinar planejamentos 
efetivos que possibilitem uma visão de longo prazo através da proposição de cenários 
que indiquem caminhos estratégicos de maneira a beneficiar a cidade. Neste contexto, 
entende-se que a stratégia de longo prazo poderá influenciar no sucesso ou fracasso 
nas diretrizes que irão determinar o futuro das cidades, sendo de extrema relevância a 
colaboração entre as distintas áreas dos saberes de forma a reduzir os riscos. Neste 
direcionamento acredita-se que o Design, como ferramenta estratégica de 
interlocução entre o objeto de estudo e o beneficiário final, pode colaborar com as 
distintas áreas do conhecimento, através da inserção de metodologias inovadoras 
como o Sistema de Produto e Serviço (PSS) e Design Orienting Scenarios (DOS) no 
desenvolvimento de cenários prospectivos para as cidades. Tais metodologias trazem 
como premissa o processo colaborativo de maneira a horizontalizar a troca de 
conhecimento entre os distintos agentes objetivando vislumbrar o potencial da 
problemática proposta, sendo neste caso o futuro das metrópoles. Neste sentido a 
presente pesquisa traz o estudo de caso do projeto “Recife 500 anos” proposto pela 
Prefeitura do Recife e coordenado pela ARIES – Agência de Recife para Inovação e 
Estratégia, que pretender propor estratégias para tornar a capital pernambucana em 
referência de qualidade de vida envolvendo questões sociais, ambientais, econômicas 
e urbanas. Para isto o estudo propõe um processo metodológico de escuta através do 
desenvolvimento de um modelo de workshop que possibilitasse a criação de cenários 
prospectivos por parte dos distintos stakeholders. Por fim apresentam-se diretrizes 
que possam corroborar com o futuro sustentável da cidade do Recife. 

 

 

Palavras-Chave: Cenários Prospectivos Urbanos. Sistema de Produto e Serviço. Recife 
500 anos. Design aplicado a Cenários. 

 

  



ABSTRACT 

 

The challenge of cities in social, economic, environmental and urban areas, position 
the public and private sectors in determining effective planning to enable a long-term 
vision by proposing scenarios that determine strategic paths in order to benefit the 
city. In this context, it is understood that the long-term strategy can influence the 
success or failure in the guidelines that will determine the future of cities, being 
extremely important the collaboration between different areas of knowledge in order 
to reduce risks. So, the Design is taken as a strategic tool for dialogue between the 
subject matter and the final user, collaborating with different areas of knowledge, by 
inserting innovative methodologies such as System Product and Service (PSS) and 
Design Orienting Scenarios (DOS) in the development of prospective scenarios to the 
cities. Such methodologies bring as assumptions a collaborative process in order to 
flatten the exchange of knowledge among different agents aiming to glimpse the 
potential of the proposed problem, that in this case is the future of the metropolis. 
Therefore, this research brings the study case of "Recife 500 years" proposed by Recife 
City Council and coordinated by ARIES - Recife Agency for Innovation and Strategy, 
which intends to propose strategies to make Recife a life quality reference in social, 
environmental, economic and urban issues. For this study purposes, it was developed 
a listening methodology process by developing a workshop model that would enable 
the development of future scenarios by the various stakeholders. Finally it is presented 
guidelines that can corroborate the sustainable future of Recife. 

 

 

Palavras-Chave: Urban Prospective Scenarios. Product System Service. Recife 500 anos. 
Design aplicated to Scenarios. 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01. Quatro ordens do design 

Figura 02. Diamante duplo 

Figura 03: As três estratégias de inovação. 

Figura 04: Adaptação do The hill-clinbing paradigma  

applied to incremental and radical innovation. 

Figura 05. Etapas do PMUS 

Figura 06. Pirâmide de prioridades POT 

Figura 07. Mapa de pedestres 

Figura 08. Mapa de ciclovias 

Figura 09. Mapa estruturante 

Figura 10. Análise retrospectiva equipe 01, Recife 

Figura 11 Análise retrospectiva equipe 02, Recife.  

Figura 12. Análise retrospectiva equipe 03, Recife.  

Figura 13. Cenário atual equipe 01, Recife 

Figura 14. Cenário atual equipe 02, Recife 

Figura 15. Cenário atual equipe 03, Recife.  

Figura 16. Análise SWOT equipe 01, Recife.  

Figura 17. Análise SWOT equipe 02, Recife.  

Figura 18. Análise SWOT equipe 03, Recife.  

Figura 19. PSS equipe 01, Recife 

Figura 20. Conceito de PSS equipe 02, Recife 

Figura 21. Imagem Canal de Boa Viagem, Recife. 

Figura 22. Proposta de corte do canal 

Figura 23. Proposta final equipe 01, Recife 

Figura 24. Proposta final equipe 02, Recife.  

Figura 25. Proposta final equipe 03, Recife 

Figura 26. Análise retrospectiva equipe 01, Bogotá 

Figura 27. Análise retrospectiva equipe 02, Bogotá 

Figura 28. Análise retrospectiva equipe 03, Bogotá 

Figura 29. Análise retrospectiva equipe 04, Bogotá.  

Figura 30. Análise retrospectiva equipe 05, Bogotá 

 38 

 40 

 46 

 47 

 

62 

67 

69 

69 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

78 

79 

79 

80 

80 

81 

82 

84 

84 

85 

85 

86 

 



Figura 31. Proposta de cenário ideal equipe 01, Bogotá 

Figura 32. Proposta de cenário ideal equipe 02, Bogotá 

Figura 33. Proposta de cenário ideal equipe 03, Bogotá 

Figura 34. Proposta de cenário ideal equipe 04, Bogotá.  

Figura 35. Proposta de cenário ideal equipe 05, Bogotá.  

Figura 36. Análise retrospectiva equipe 01, Medellín 

Figura 37. Análise retrospectiva equipe 02, Medellín 

Figura 38. Proposta de cenário ideal equipe 01, Medellín 

Figura 39. Proposta de cenário ideal equipe 02, Medellín. 

Figura 40. Recorte 01 do cenário ideal equipe 02, Medellín 

Figura 41. Recorte 02 do cenário ideal equipe 02, Medellín 

Figura 42. Referência do conceito.  

Figura 43. Análise SWOT, Recife. 

Figura 44. Temas relevantes para o PSS, Recife 

Figura 45. Recorte da via 01 

Figura 46. Recorte da via 02 

Figura 47. Imagem representativa do recorte 01 

Figura 48. Imagem representativa do recorte 02 

Figura 49. Imagem representativa do recorte 03 

Figura 50. Modelo de workshop: Design aplicado a Cenários 

Figura 51. Imagem representativa Projeto EBA 

Figura 52. Imagem representativa Projeto MASSA 

Figura 53. Logo projeto Obi 

Figura 54. 5º nível de ordenamento 

 

   

86 

87 

87 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

97 

100 

101 

101 

103 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01. Comparação Forecasting x Backcasting 

Tabela 02. Ferramentas para criação de cenários 

Tabela 03. Comparação entre métodos prospectivos 

Tabela 04. Comparação entre autores 

Tabela 05. Resultado dos workshop 

 

 

 

 

  

p. 30 

p. 31 

p. 32 

p. 34 

p. 96 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

ANTT 

ARIES 

BRT 

CDU  

DAC 

DDI 

DNIT  

DOS 

EBA 

MASSA 

MS 

NGPD 

OBI 

ONU 

PMUS 

POT 

PSS 

RFFSA 

RMR 

UE 

UFPE 

UNICAP 

Agência Nacional de Transportes Terrestres 

Agência Recife para Inovação e Estratégia 

Bus Rapid Transport 

Conselho de Desenvolvimento Urbano 

Design Aplicado a Cenários 

Design Driven Innovation 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

Design Orienting Scenarios 

Estação de Banho Automatizada 

Movimento Autonomo Social Sustentável Agroecológico 

Ministério da Saúde 

Núcleo de Gestão do Porto Digital 

Portal de Realidade Virtual 

Organização das Nações Unidas 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Plano de Ordenamento Territorial 

Sistema de Produto e Serviço 

Rede Ferroviária Federal 

Região Metropolitana do Recife 

União Europeia 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Católica 

 



SVS 

SWOT 

TI 

UVA 

 

  

Secretaria de Vigilância em Saúde 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

Tecnologia da Informação 

Unidade de Vida Articulada 

 



SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO 
1.1 Justificativa e relevância 
1.2 Objetivos e objeto de estudo 
1.2.1 Objetivo Geral 
1.2.2 Objetivo específico 
1.2.3 Objeto de estudo 
1.3 Metodologia Geral 
1.3.1 Método de Abordagem 
1.3.2 Métodos de procedimento 
1.3.3 Estratégias metodológicas 
1.3.4 Etapas metodológicas 
1.3.5 Níveis de pesquisa 
1.3.6 Procedimentos da pesquisa 
 
2. CENÁRIOS PROSPECTIVOS 
2.1 Aplicação de cenários 
2.2 Tipologias de Cenários 
2.3 Cenários por Backcasting 
2.4 Ferramentas para construção de cenários 
2.5 Estratégias para desenvolvimento de cenários 
 
3. METODOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS DO DESIGN 
3.1 Design Contemporâneo 
3.2 Design e níveis de ordenamento 
3.3 Metadesign 
3.4 Design Thinking 
3.5 Design de Produtos e Serviços – PSS 
3.5.1PSS orientado ao uso 
3.5.2 PSS orientado ao produto 
3.5.3 PSS orientado ao resultado 
3.6 Design Driven Innovation - DDI 
3.7 Design Orientado a Cenários – DOS 
3.7.1 P.O.S x D.O.S. 
3.7.2 DOS com base na função 
3.7.3. Cenários em DOS 
 
4. WORKSHOP: DESIGN APLICADO A CENÁRIOS 
4.1 Workshop como instrumento de projeto 
4.2 Metodologia Charrette Design 
4.3 Objeto de estudo 
4.3.1 Cidade do Recife 
4.3.1.1 Parque Capibaribe 
4.3.1.2 Plano Centro Cidadão 
4.3.1.3 Recife 500 anos 
4.3.1.4 ARIES - Agência Recife para Inovação e Estratégia 

15 
18 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 

 
25 
27 
28 
30 
31 
32 

 
35 
35 
37 
39 
40 
42 
43 
44 
44 
45 
47 
48 
49 
49 

 
51 
51 
52 
53 
53 
55 
56 
57 
60 

 



 
4.3.2 Mobilidade Urbana Sustentável 
4.3.2.1 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PMUS 
4.3.3 Medellín, Colômbia 
4.3.3.1 Unidade de Vida Articulada - UVA 
4.3.3.2 Parque Biblioteca 
4.3.3.3 Parque Rio Medellín 
4.3.3.4 Plano de Ordenamento Territorial - 2025 
4.4 Método de desenvolvimento do Workshop 
4.4.1 Detalhamento da realização do Workshop 
4.4.2 Iº Workshop: Design Aplicado a Cenários - Recife 
4.4.2.1 Estrutura 
4.4.2.2 Atividades 
4.4.3 IIº Workshop: Design Aplicado a Cenários - Bogotá 
4.4.3.1 Estrutura 
4.4.3.2 Atividades 
4.4.4 IIIº Workshop: Design Aplicado a Cenários - Medellín 
4.4.4.1 Estrutura 
4.4.4.2 Atividades 
4.4.5 IVº Workshop: Design Aplicado a Cenários - Recife 
4.4.5.1 Estrutura 
4.5 Análise dos resultados 
4.5.1 Resultados do workshop 
4.5.2 Modelo de Workshop: Design aplicado a Cenários 
4.5.3 Diretrizes para o futuro da cidade do Recife 
4.5.4 Desdobramentos 
4.5.4.1 Projeto EBA - Estação de Banho Automatizada 
4.5.4.2 Projeto MASSA - Movimento Autônomo Social Sustentável Agroecológico 
4.5.4.3 Projeto Obi - Plataforma de Realidade Virtual 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
REFERÊNCIAS 
APÊNDICES 
 

61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
72 
72 
72 
73 
83 
83 
83 
89 
89 
89 
92 
92 
96 
96 
97 
98 
99 
99 

100 
101 

 
102 
105 
110 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao  longo da história do desenvolvimento urbanístico das grandes metrópoles o 
tocante à mobilidade sempre foi um dos pontos centrais abordados, enfatizando no último 
meio século o constante investimento destinado ao setor de transportes, com destaque ao 
favorecimento do uso do automóvel individual. 

[...] Se o século XIX foi dos impérios e o século XX das nações, o século XXI é o 
das cidades. E as imensas inovações que ora se anunciam ocorrerão no 
território urbano. (LEITE, 2012 p. 5) 

 

Desde a segunda metade do século XX os transportes  vem sendo tidos como objeto 
de estudo tanto no que concerne ao viés social quanto ao  financeiro,  tecnológico e 
ambiental, contribuindo de forma direta e indireta para a acessibilidade, mobilidade e o 
progresso econômico de uma determinada região.  

Paralelamente, as investigações relacionadas  aos modelos implementados nas 
diversas metrópoles gerou dados concretos demonstrando efeitos colaterais quanto a 
qualidade de vida, dos consequentes transtornos constatados pela da falta de políticas 
públicas que promovam projetos de médio e longo prazo voltados para o bem estar da 
população. 

Dados recentes da Organização das Nações Unidas (2013) informam que até 2050 
70% da população mundial residirá nas metrópoles, alertando para a importância de um 
planejamento prospectivo visando a qualidade de vida das pessoas, através de melhorias na 
saúde, habitação, saneamento, mas também relacionadas a mobilidade, aos espaços 
urbanos, ao transporte coletivo, contrariamente o  que vêm sendo desenvolvido em diversas 
cidades periféricas onde o enfoque econômico do transporte individual se sobressai ao bem-
estar coletivo, como informou o   Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moo: 

[...] A maior parte do crescimento urbano do mundo ocorre em países em 
desenvolvimento, onde muitos centros urbanos já tem infraestrutura 
inadequada e autoridades estão à procura de soluções para responder 
adequadamente às demandas da rápida expansão das populações urbanas, 
especialmente de jovens e pobres. (KI-MOO, 2013) 

 

Pontuado desde os anos 50, estimulou-se a reestruturação da malha urbana a partir 
do emprego de novas tecnologias e processos inseridos no planejamento, tendo como 
modelo de cidades saudáveis os projetos que estimulassem o crescimento no uso do 
automóvel, em detrimento da qualidade de vida das pessoas que se locomovessem através 
de outros modais.  

Gehl (2013) afirma que atualmente existe falta de planejamento voltado a dimensão 
humana, relatando descaso aos espaços públicos e áreas de pedestres em contraponto a 
valorização de projetos que acomodem grandes quantidades de automóveis, construções de 
edifícios individuais, tornando-se ao longo do tempo cada vez mais isolados, autossuficientes 
e indiferentes ao entorno urbano. 

Não diferentemente no Brasil são enfrentadas as questões dos países emergentes, 
com notórios problemas de planejamento urbano concomitantemente com o crescimento 
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da desigualdade social, acarretando em ocupação irregular de áreas de morro criando uma 
situação preocupante para seus cidadãos.  Inserido neste cenário, indicadores realizados 
pela empresa holandesa Tomtom (2014), atestam que nos últimos anos a capital de 
Pernambuco foi eleita três vezes a cidade com maior congestionamento durante o horário 
de pico do Brasil, superando grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. 

A jornalista e escritora americana Jane Jacobs já descrevia na década de 60’ em seu 
livro “Morte e Vida das Grandes Cidades” (1961) os malefícios que os projetos urbanísticos 
mal desenvolvidos causam à qualidade de vida das pessoas, através de diversas diretrizes 
como a ampliação das vias priorizando os automóveis, restringindo o acesso as calçadas para 
os pedestres, dificultando acesso aos parques e espaços públicos, entre outros aspectos.  

Mesmo a obra sendo datada a mais de 50 anos, tais críticas podem ser relacionadas 
facilmente as cidades nos dias atuais,  a partir de critérios que ainda demonstram o modo de 
pensar dos urbanistas atuais, estruturados pelos estudos do também arquiteto francês Le 
Corbusier  através do conceitos das “Ville Radieus” constituídas na década de 1920 
refletindo informações ultrapassadas e bastante questionáveis, sendo necessário um 
acompanhamento mais aproximado dos planejamentos urbanos e informações que 
corroborem em estratégias visando o longo prazo das cidades. 

“A cidade dos sonhos de Le Corbusier teve enorme impacto em nossas 
cidades. [...] Ele procurou fazer do planejamento para automóveis um 
elemento essencial de seu projeto, e isso era uma ideia nova nos anos 20 e 
inicio dos anos 30. Reduziu o número de ruas, porque “os cruzamentos são 
inimigos do tráfego”. (JACOBS, 1961) 

 

Na esteira deste processo de planejamento urbano, o poder público municipal atual 
vem realizando diversas intervenções na cidade do Recife de grande impacto, a principio 
com enfoque no bem estar social, através de novas modalidades de transporte coletivo e 
individual, ampliação de espaços públicos, revitalizações de áreas degradadas, 
demonstrando interesse na relevância do  planejamento urbano a longo prazo para o 
desenvolvimento da cidade do Recife.  

Inserido neste contexto o poder público municipal em parceria com o setor privado, 
elaboraram o projeto “Recife 500 anos”, apresentado em 2012, tendo como objetivo tornar 
a cidade do Recife referência mundial em qualidade de vida durante os próximos anos, 
fazendo com que até 2037 sejam desenvolvidas estratégias para solucionar problemas a 
médio e longo prazo em diversos quesitos sociais como habitação, saúde, mobilidade, e 
meio ambiente. 

Concomitantemente se faz necessária uma visão mais holística defronte a 
problemáticas cada vez mais complexas relacionadas ao bem-estar das pessoas, 
possibilitando desta maneira a inserção do design como ferramenta estratégica para 
colaborar na identificação dos processos afim de propor soluções viáveis 
sustentáveis,  tendo em mente o fato de nos últimos anos existirem diversas pesquisas 
apontando áreas de atuação mais amplas ao projetista, como será apresentado a seguir. 

Metodologias como o Metaprojeto, Design Driven Innovation, Design Thinking, 
Sistema de Produto e Serviço - PSS já trabalham diretamente com o conceito de níveis de 
complexidade mais amplos através de criação de cenários onde o designer, em conjunto 
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com outras áreas do conhecimento, colaboram de modo interdisciplinar objetivando o 
resultado para problemas relevantes no âmbito social atual. 

Portanto a presente proposta tem como foco central analisar a contribuição do 
Design no desenvolvimento prospectivo de cenários voltados a Mobilidade Urbana 
Sustentável.  

Para isto a pesquisa visa entender a formulação do desenvolvimento estratégico para 
a proposição de Cenários Prospectivos com objetivo de colaborar com o futuro da cidade do 
Recife a partir do projeto “Recife 500 anos”  pautado em uma visão do design. 
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1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 

Na última década diversas empresas envolvidas com questões inerentes ao 
desenvolvimento urbano vêm realizando estudos objetivando desenvolver estratégias, 
métodos e diretrizes para favorecerem o desenvolvimento social, econômico e urbano de 
uma cidade visando o longo prazo. 

Através de conceitos que interagem com questões sustentáveis urbanas como 
“walkability”, urbanismo táctico, mobilidade sustentável, as cidades demonstram o interesse 
e preocupação no concerne do futuro das grandes metrópoles. Para estimular o debate e 
reflexão diversas capitais mundiais realizam questionamentos sobre que tipo de cidade 
desejam para o futuro, promovendo discussões entre a sociedade, o poder público e o setor 
privado.  

Como exemplo destaca-se o “Un Habitat”, promovido pela ONU, que possui como 
objetivo estudar, debater e propor soluções viáveis para o futuro das grandes metrópoles, 
envolvendo temáticas como: infraestrutura; economia; sustentabilidade ambiental; 
qualidade de vida e inclusão social; mobilidade entre outros aspectos. O evento que ocorre 
em um intervalo vintenal, terá sua terceira edição em 2016 a ser realizada na cidade de 
Quito, Equador, e reunirá diversos stakeholders proveninentes tanto da esféra pública 
quanto privada, com a finalidade de propor diretrizes para estimular um futuro mais 
sustentável para as cidades. 

Considerando este contexto, nos últimos anos algumas capitais começaram a 
prospectar cenários a longo prazo, definindo distintas diretrizes mas todas conjecturando o 
mesmo objetivo: promover cidades mais sustentáveis. A capital paulistana desenvolveu o 
projeto “SP2040”, Salvador vêm desenvolvendo o projeto “Salvador 500 anos”, a cidade do 
Rio de Janeiro com o projeto “Rio visão 500”, Espirito Santo através do projeto “ES2030”, no 
qual as distintas localidades propõem estratégias a médio e longo prazo visando tornar-se 
uma cidade mais habitável, através da geração de possíveis cenários prospectivos e 
identificando os principais stakeholders que possam promover estes cenários através de 
uma mudança sócio-cultural. 

Objetivando catalisar boas ações para a capital pernambucana, em 2012 a Prefeitura 
da Cidade do Recife em parceria com o Núcleo de Gestão do Porto Digital - NGPD 
desenvolveu o projeto “Recife 500 anos”, com coordenação da Agência do Recife para 
Inovação e Estratégia – ARIES criada no mesmo ano. 

Atualmente a capital pernambucana foi considerada pela terceira vez consecutiva a 
metrópole com maior congestionamento em horário de pico do pais, através de estudos 
realizados pela empresa holandesa de tráfego Tomtom (2014).  

Como resposta, o poder público municipal, através de grande investimento em 
diversos setores, propõe a execução de projetos a médio e longo prazo, no quesito da 
mobilidade urbana através de intervenções em distintos modais, como a implementação de 
BRTs, o estimulo ao uso de bicicletas compartilhadas, vias exclusivas para transporte 
coletivo, inovação na disponibilidade de automóveis elétricos compartilhados, incentivo a 
carona  solidária, entre outras ações, com o intuito de melhorar a infraestrutura e a 
mobilidade urbana. 
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Em contraponto é notório que o Recife ainda não conseguiu se desvincular de 
práticas que incentiva o transporte individual como principal forma de locomoção, fazendo 
com que diversas intervenções como a criação de novas vias, dentre elas a Via Mangue; via 
expressa que corta o bairro de Boa Viagem, a redução das vias de pedestre, a implantação 
de fábrica automotiva, reforcem o favorecimento a curto prazo apenas de uma parte da 
população que utiliza prioritariamente o automóvel como forma de deslocamento, criando 
congestionamentos na maior parte do dia ao longo das calhas, influenciando diretamente no 
bem estar das pessoas e nos índices de qualidade humana na cidade do Recife. 

A primeira parte da Via Mangue, que liga as zonas Norte e Sul do Recife, foi 
inaugurada na tarde desta sexta-feira (13), e em poucos minutos após ser 
liberada para o tráfego de veículos já ficou engarrafada. [...] Com o passar do 
tempo e a chegada do horário de pico o local sofreu com seu primeiro 
congestionamento (Jornal do Comércio, 2014). 

 

Segundo a TGI Consultorias (2013) a ARIES, organização social sem fins lucrativos, foi 
concebida com o intuito de desenvolver estratégias para que até 2037, data em que o Recife 
completará 500 anos, estejam implementadas soluções que promovam  a cidade do Recife 
para classificá-la entre as 25 melhores cidades da América Latina para se viver nas próximas 
décadas. O objetivo pretende ser alcançado a partir da aplicação de um pensamento mais 
holístico, analisando sistemas mais complexos e partindo da preocupação voltada a 
qualidade de vida a partir da escala humana. 

Neste quesito a Mobilidade Urbana possui ampla relevância, justificada pelo grande 
investimento que o Estado de Pernambuco recebeu por ter sido uma das cidades-sede  da 
Copa do Mundo em 2014 no município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, mas 
também por haver construído o porto de Suape na cidade do Cabo de Santo Agostinho e a 
montadora da empresa de automóveis Fiat na cidade de Goiana, favorecendo uma conexão 
da capital pernambucana com as cidades periféricas, sendo notória a relevância e 
necessidade de projetos consistentes, coerentes através de visão  a longo prazo, 
possibilitando o favorecimento da capital pernambucana com as demais cidades localizadas 
no entorno. 

Esta conjunção de cenários possibilita à cidade do Recife a oportunidade de se 
desenvolver por meio de novas metodologias e processos colaborativos interdisciplinares, 
projetos a longo prazo coerentes e sustentáveis e que possam beneficiar o maior numero de 
pessoas, sem necessariamente haver maiores gastos públicos. 

Acreditando que o Designer pode colaborar com os distintos agentes envolvidos 
objetivando diretamente o melhoramento do futuro da cidade através de metodologias 
contemporâneas, atrelados a visão de longo prazo, será apresentado neste projeto a 
pesquisa relacionada ao Design aplicado à Cenários Prospectivos através do recorte da 
Mobilidade Urbana Sustentável.  

Desta maneira a pesquisa utilizou como referência a cidade de Medellín, Colômbia, 
referência em projetos sociais inovadores com visão de longo prazo, sendo realizado 
intercâmbio nos meses de Outubro e Novembro de 2014, além da pesquisa relacionada à 
Região Metropolitana do Recife - RMR em colaboração com a ARIES, analisando os principais 
fatores que podem influenciar no futuro das cidades.  
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Como processo propositivo da pesquisa, realizaram-se 04 workshops que tiveram 
como objetivo desenvolver cenários prospectivos para as cidades, através da colaboração de 
distintas instituições públicas e privadas, culminando na produção de um modelo de 
workshop voltado a prospecção de cenários urbanos e apresentação de diretrizes para o 
futuro da cidade do Recife. 
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1.2 OBJETIVOS E OBJETO DE ESTUDO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Entender de que maneira o Design pode colaborar com o desenvolvimento de Cenários 
Prospectivos voltados para a Mobilidade Urbana Sustentável para a Cidade do Recife. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Estabelecer a relação entre Cenários Prospectivos e o Design; 
 Elaborar um método para a geração de Cenários Prospectivos Urbanos Sustentáveis sob 

a perspectiva do design; 
 Desenvolver Diretrizes através das conclusões derivadas dos Cenários Prospectivos para 

o futuro da cidade do Recife. 
 

1.2.3 Objeto de estudo 

A presente proposta possui como objeto de estudo o projeto “Recife 500 anos” inserido no 
contexto da cidade do Recife em 2037, analisando sob a  ótica do Design como agente 
colaborativo na elaboração de cenários prospectivos voltados à Mobilidade Urbana 
Sustentável para a cidade.  
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1.3 METODOLOGIA GERAL 

 Neste capítulo será apresentado a metodologia utilizada para a elaboração da 
presente pesquisa, aprofundando-se na questão do método empregado, estratégias, 
procedimentos e ferramentas utilizadas e os instrumentos de coleta de dados, envolvendo 
questões relativas tanto ao Design, como a questão da Prospecção de Cenários. 

 

1.3.1 Método de Abordagem 

 Oliveira (2007) destaca o método de abordagem por possibilitar um enfoque mais 
amplo do fenômeno analisado, possuindo abstração mais elevado, sendo classificado pela 
autora em: método dedutivo; método indutivo; método hipotético-dedutivo; método 
dialético.  

 Neste caso, a pesquisa possui uma abordagem dialética, acreditando que “a dialética 
nos fornece os fundamentos para fazermos um estudo em profundidade, visto que requer o 
estudo da realidade em seu movimento, analisando as partes em constante relação com a 
totalidade” (OLIVEIRA, 2007 p. 53). 

 Optando por este método, deve-se ter em consideração as duas principais 
características apontadas por Oliveira (2007): 

 Principio de conexão universal dos objetos e fenômenos, quando aponta que 
nenhum objeto existe isoladamente, onde todas as partes estão 
interconectadas, a exemplo da natureza.  

 Principio de movimento permanente e do desenvolvimento, afirmando que 
tudo que está ao nosso redor encontra-se em constante movimento e 
transformação, sendo assim necessário obter uma visão holística e sistêmica 
da realidade em estudo. 

 Neste caso a dialética enquadra-se como a melhor abordagem, justificada pela 
necessidade do aprofundamento do objeto de pesquisa, no caso o projeto “Recife 500 anos” 
e sua relação com o restante das partes. 

 

1.3.2 Métodos de procedimento 

 Os métodos de procedimento visam descrever de maneira criteriosa e sistemática a 
descrição, explicação e análise dos fatos e fenômenos (OLIVEIRA, 2007), podendo utilizar 
uma abordagem qualitativa, quantitativa ou ainda com aplicação simultânea. 

 Acreditando que a cidade de Medellín, Colômbia, torna-se uma referência de 
estratégias para transformar o futuro das cidades, e consequentemente para a cidade do 
Recife, a presente pesquisa utiliza-se de uma abordagem qualitativa, justificado pela 
classificação proposta por Oliveira (2007) como: 

“[...] processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em 
seu contexto histórico e segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 
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 Justificado pela possível semelhança entre as cidades pesquisadas, Medellín e Recife, 
a pesquisa propõe um processo de estudo de caso, acreditando que este tipo de 
investigação torna-se relevante por “preservar as características holísticas e significativas 
dos acontecimentos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e a maturação de setores econômicos” (YIN, 2005 p.20). 

 Caracterizado como processo exploratório descritivo, justificado por ser 
uma  investigação aprofundada do planejamento da cidade colombiana, como informa 
Oliveira (2007) ao afirmar que “a pesquisa descritiva vai além do experimento, procurando 
analisar fatos e fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma como se apresentam 
esses fatos e fenômenos, ou, mais precisamente, é uma análise em profundidade da 
realidade pesquisada” (OLIVEIRA, 2007 p. 68). 

 Seguindo a lógica de planejamento proposta por Yin (2005) onde “um estudo de caso 
é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos” (YIN 2005, p. 32). 

 A pesquisa propõe entender as estratégias desenvolvidas nas últimas décadas que 
possibilitaram a transformação de Medellín em referência de modelo de cidade inovadora, 
com a finalidade de estabelecer um paralelo para o futuro da cidade do Recife. Justificado 
nível de complexidade dos fatores que influenciaram em tal processo evolutivo, será 
utilizado a definição técnica de Yin (2005) que estabelece que a investigação de estudo de 
caso: 

 enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 
interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
 baseia-se em varias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e como outro resultado, 
 beneficiar-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 
coleta e a análise de dados (YIN, 2005 p. 33). 
 

1.3.3 Estratégias metodológicas 

 Dentre as categorias de estudos de caso, o presente trabalho pode ser classificado 
como caso único incorporado, justificado por haver apenas um caso investigado, mas 
possuindo diversas subunidades de variantes relevantes (OLIVEIRA, 2007). No caso a análise 
está na investigação das estratégias desenvolvidas na cidade colombiana, mas aprofunda-se 
também em suas subunidades de estudo, nos distintos níveis de atuação do projeto. 

 

1.3.4 Etapas metodológicas 

 1. Levantamento de dados: a primeira etapa da pesquisa objetivou levantar dados 
relativos ao projeto Recife 500 anos, através de pesquisa bibliográfica, documentos 
disponíveis referentes ao objeto de pesquisa, como também pesquisa in locus através da 
colaboração dos diversos atores envolvidos ao projeto. 2. Estudo de caso: com a finalidade 
de entender melhor o estudo de caso apresentado, realizou-se uma pesquisa in lócus na 
cidade de Medellín, Colômbia, através de entrevista com atores envolvidos, como também 
pesquisa bibliográfica e documental acerca do objeto estudado. 3. Experimento: Neste caso, 
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através da proposição do desenvolvimento de um modelo de workshop, realizou-se a 
atividade tanto no estudo de caso (Medellín) como no objeto de estudo (Recife) com a 
finalidade de entender a problemática da cidade e gerar diretrizes para o melhoramento das 
respectivas cidades, concluindo de maneira propositiva questões referentes ao futuro das 
cidades. 4. Análise: Ao final realizou-se uma análise dos dados coletados nas distintas 
pesquisas de maneira a realizar o cruzamento das diretrizes geradas objetivando listar as 
possíveis recomendações para o objeto em estudo, neste caso o futuro da cidade do Recife 

 

1.3.5 Níveis de pesquisa  

 Apontado por Gil (2008), a pesquisa pode apresentar três níveis de abordagem, a 
depender dos objetivos específicos da pesquisa, sendo esta: exploratória, descritiva ou 
explicativa. Nas primeiras duas etapas da presente pesquisa apresentam características 
exploratórias, já que apresentam investigações iniciais objetivando formular novas questões 
ou problemas, pontuados por Oliveira (2007) como uma primeira etapa de uma investigação 
mais ampla.  

 Neste caso este método auxiliou o pesquisador a entender de maneira inicial a 
problemática em questão, como também o contexto em que está inserido. Em um segundo 
momento utilizou-se o processo experimental objetivando testar as hipóteses do 
levantamento da pesquisa e analisar as possíveis variáveis e resultados, justificado pelo 
principal objetivo desse tipo de pesquisa ser a análise da relação entre causa e efeito 
(OLIVEIRA, 2007). Por fim na última etapa utilizou-se a pesquisa descritiva justificado por 
“estar interessado em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classifica-
los e interpreta-los” (RUDIO, 1999 p. 57). 

 

1.3.6 Procedimentos da pesquisa 

 Desta maneira a presente dissertação aborda no segundo capitulo a análise 
metodológica de Cenários Prospectivos por meio de uma análise cronológica dos distintos 
métodos de criação, com a finalidade de identificar semelhanças com as metodologias do 
design. Para isto é investigado de forma aprofundada as metodologias contemporâneas do 
design no terceiro capítulo objetivando identificar estratégias e ferramentas que possam vir 
a colaborar com o desenvolvimento prospectivo de cenários urbanos.  

 No capítulo seguinte elabora-se a criação de cenários voltados a Mobilidade Urbana, 
a partir de pesquisa de planejamento a longo prazo, com o estudo de caso da cidade de 
Medellin, além do aprofundamento do projeto “Recife 500 anos”, culminando na elaboração 
do Workshop de Design aplicado a Cenários. 
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2. CENÁRIOS PROSPECTIVOS 

O ser humano, desde as mais antigas sociedades, sempre teve o interesse de 
conjecturar sobre o futuro, tanto em um contexto individual: de onde viemos, para onde 
iremos, qual o nosso objetivo na terra, como em um contexto universal: qual o futuro da 
humanidade, dos seres vivos, do nosso planeta. Sacerdotes egípcios, oráculos gregos e 
profetas como Moisés, Nostradamus, Ichadon, são exemplos desse comportamento da 
tentativa de antever as melhores épocas para plantio e colheita ou o até mesmo o destino 
dos grandes conflitos e catástrofes naturais. 

Na ciência também é perceptível o interesse na antecipação de determinados 
fenômenos físicos, químicos, biológicos, geográficos, etc. No decorrer da história, assim 
diversos cientistas tentavam, muitas vezes equivocadamente, descobrir qual seria o futuro 
no campo dos estudos científicos, como afirmou Watson (1943) “Acredito que há mercado 
mundial para cerca de cinco computadores.”, ou como afirmou Lorde Kelvin (1985), físico e 
matemático britânico: “Máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis.” 

Entre os relatos iniciais sobre as prospecções de cenários, surge Gaston Berger 
(1971), afirmando que [...] o futuro é múltiplo e incerto (BERGER, 1971). Os autores Marcial 
e Grumbach (2002) afirmam que durante o século XX, dois grandes motivos, a Guerra Fria e 
a reestruturação da Europa e do Japão, influenciaram de forma fundamental para que se 
desenvolvessem novas estratégias e metodologias para criar cenários prospectivos. 

O filósofo futurista Gaston Berger, por meio de seus estudos na década dos anos 
1930, criou o Centre Universitaire International et des Centres de Prospective  e cunhou o 
termo “Prospecção” como forma de estudo dos diversos cenários futuros possíveis 
destinados a minimizar ao máximo o risco de falhas prospectivas. Entre as atitudes 
analisadas estudadas por Berger, destaca-se a preocupação em olhar o futuro a longo prazo, 
com uma visão ampla e preocupada com as interações, analisando a fundo o gênero 
humano, um dos principais agentes modificadores do futuro (MARCIAL e GRUMBACH, 2002). 

Edgar Morin (1999), afirma em seus estudos sobre a teoria da complexidade que os 
problemas enfrentados pela sociedade atual, somente através de estudos com caráter inter-
poli-transdisciplinar poderiam resultar em conclusões satisfatórias para tais problemas. 
Complexidade neste caso aplica-se em razão da origem da palavra do Latim complexus, 
significando “aquilo que é tecido em conjunto”, elaborado no livro “Introduction à La pensée 
complexe” onde Morin (1969) desenvolve o Pensamento Complexo com intenção de 
responder de forma contextualizada e científica ao desafio das incertezas futuras, através de 
sete princípios, complementares e interdependentes, para o Pensar a Complexidade. 

[...] Não se trata, portanto, de abandonar os princípios de ordem, 
separabilidade e lógica mas de os integrar numa concepção mais rica. Trata-
se de articular os princípios de ordem e de desordem, de separação e de 
junção, de autonomia e de dependência, que estão em dialógica 
(complementares, concorrentes e antagónicos) no Universo (MORIN, 1969). 

 

Com o avanço dos estudos relacionados à complexidade como forma de desvendar 
possíveis futuros, concomitantemente com o advento da II Guerra Mundial e consequente 
Guerra Fria, foram propostos os primeiros cenários prospectivos cujo objetivo seria a 
identificação de possíveis diretrizes para o planejamento militar a longo prazo. 
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Mesmo os Estados Unidos terem sido o primeiro país a focar os estudos em 
desenvolvimentos de cenários futuros a médio e longo prazo, foi o filósofo francês Gaston 
Berger (1957) que empregou a palavra “prospecção” para descrever um futuro desejável 
para o mundo, com o intuito de voltar o planejamento para a reconstrução da Europa pós-
guerra, dando origem ao ramo econômico e social da prospecção. 

“A atitude prospectiva significa olhar longe, preocupar-se com o longo prazo; 
olhar amplamente, tomando cuidado com as interações; olhar a fundo, até 
encontrar os fatores e tendências que são realmente importantes; arriscar, 
porque as visões de horizontes distantes podem fazer mudar nossos planos 
de longo prazo; e levar em conta o gênero humano, grande agente capaz de 
modificar o futuro” (BERGER, 1957). 

 

Em 1967, Herman Kahn, em parceria com Anthony Wiener, disseminou suas ideias 
através de uma publicação no The Year 2000: A framework for Speculation on the Next 
Thirty-three Years, na qual utilizaram o termo “cenário” juntamente com “prospecção” para, 
por meio de imagens, defender a ideia de analisar cenários relacionados com os recursos 
naturais e demográficos dos países envolvidos, como afirmou Kahn: “cenários são 
sequencias hipotéticas de eventos, construídos com a intenção de atrair a atenção para 
processos casuais e pontos decisivos” (MANZINI & JAGOU, 1998). 

O trabalho em conjunto realizado por Olaf Helmer, Norman Dalkey, Nicholas Rescher 
e Herman Kahn (1959) culminou na criação do pioneiro “Método Delphi”, cujo principal 
pensamento é de que as previsões realizadas por um grupo composto de especialistas são 
mais precisas e com margem menor de erro se comparadas às provenientes de grupos não 
estruturados ou individuais. Este processo teve grande impacto pela simplicidade em seu 
desenvolvimento e aplicação, sendo utilizado até os dias atuais pela sua facilidade em 
prospectar cenários, já que os especialistas não necessitariam estar todos reunidos em um 
mesmo lugar para desenvolver o prognóstico. Com o advento da internet e da 
imaterialização das informações, tal processo foi aperfeiçoado, sendo atualmente referência 
para as criações futurológicas, utilizando-se de softwares para otimizar o processo de criação 
(GRUMBACH, 2002). 

Grumbach (2002) afirma que as teorias defendidas por Berger (1957) e Kahn (1959) 
foram reforçadas ao longo do tempo com descobertas científicas, como a Teoria do Caos, 
elaborada inicialmente por Edward Lorentz, mostrando que mesmo os sistemas 
relativamente simples possuem a possibilidade de comportamento não-previsível, como o 
conhecido termo “Efeito Borboleta” descrito como fatos de que causas minúsculas em um 
local poderiam desencadear ações devastadoras em outra parte do globo. 

Como uma reação em cadeia, diversos estudos abordando distintas áreas do 
conhecimento foram desenvolvidos ao longo dos anos , entre eles os relevantes franceses 
Gaston Bouthoul e René Carrére (1979), que apresentaram a obra: “O desafio da guerra”, 
disseminando os elementos prospectivos através da influência do fator “guerra-paz” na 
formulação de hipóteses polemológicas e do estudo de suas consequências. 

No Japão, Masuda (n.d.) idealizou o projeto: “Plano para a Sociedade Informatizada, 
uma Meta Nacional para o Ano 2000”, onde procurou idealizar uma sociedade 
informatizada, em substituição à sociedade industrial. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_Helmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Rescher
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Outro importante estudioso da futurologia, o arquiteto e urbanista grego Doxiadis 
desenvolveu em 1965 o conhecido “Plano Doxiadis” , sendo um dos pioneiros em 
desenvolver cenários urbanos com a finalidade de criar modelos adequados para as 
metrópoles, como o Estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, introduzindo o estudo da 
futurologia aplicado a cenários urbanos brasileiros.  

A questão elaborada por Doxiadis debruçava sobre a adaptação urbana para a 
utilização dos transportes automotivos individuais, acreditando que a cidade tornaria-se 
inovadora a partir do adensamento dos carros, promovendo a criação de avenidas, e 
iniciando a deturpação da visão do pedestre, reduzindo cada vez mais o espaço da 
mobilidade das pessoas (GRUMBACH, 2002). 

Atualmente Grumbach (2006) vem sendo considerado referencia no 
desenvolvimento de cenários prospectivos urbanos voltados a questões relacionadas a 
cidade, e de que maneira estes ambientes podem favorecer um desenvolvimento 
econômico, social e ambiental de maneira mais sustentável. 

 

2.1 Aplicação de cenários 

Inicialmente a utilização de cenários foram elaborados através dos trabalhos 
pioneiros de Herman Kahn com objetivo de atender distintos propósitos, como os listados 
por Schoemaker (1995): 1) identificar sinais de alerta precoces; 2) avaliar a robustez das 
principais competências da organização; 3) gerar melhores opções estratégicas a longo 
prazo; 4) analisar o perfil de risco/retorno de cada opção frente às incertezas; 5) auxiliar na 
comunicação interna das novas políticas da organização. 

Como indicam Wright, Silva e Spers (2010, p. 61), ao utilizar o processo de cenários 
prospectivos, é de suma relevância identificar o conjunto de forças que atuam sobre o 
sistema que se pretende estudar. No entanto, os autores alertam que: 

“A consideração de tais forças não deve se limitar à extrapolação de 
tendências passadas. É preciso ir além e adotar uma abordagem pluralista do 
futuro, balizada por forças restritivas e por forças propulsoras que atuam 
sobre as variáveis do sistema, bem como os limites naturais ou sociais dentro 
dos quais as variáveis podem evoluir no horizonte de tempo em análise” 
(WRIGHT, SILVA E SPERS, 2010, p. 61). 

 

Van Notten (2006) estabelece ao menos duas distintas abordagens para a produção 
de cenários: a abordagem intuitiva e a abordagem analítica. A abordagem intuitiva irá 
depender do conhecimento qualitativo e a junção de processos criativos afim de explorar 
possíveis insights, como define Peter Schwartz (2003, p. 15), na qual o termo cenário é 
descrito como “uma ferramenta para nos ajudar a adotar uma visão de longo prazo num 
mundo de grande incerteza”, isto é, “para ordenar as percepções de uma pessoa sobre 
ambientes futuros alternativos nos quais as consequências de suas decisões vão acontecer” 
(SCHWARTZ, 2003 p. 15). 

Em contraponto, a abordagem analítica objetiva quantificar as incertezas e utiliza-se 
de softwares e modelos aritméticos para simular possíveis soluções, proveniente das escolas 
francesas voltadas para o processo analítico, na qual o termo cenário representa “a 
configuração formada pela descrição de uma situação futura e pelo curso de eventos que 
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capacitam alguém a progredir da situação de origem para a situação futura” (MICHEL GODET 
2000, p. 11). Segundo os autores Marcial e Grumbach (2006), a definição formulada por 
Godet é a mais ampla e acadêmica até então difundida na literatura. 

A função estratégica da prospecção de cenários não são um fim por si mesmos; seu 
propósito consiste em auxiliar no processo de decisão ao esclarecer as consequências das 
estratégias atuais. Ao planejar a criação de cenários é necessário dedicar um tempo 
considerável para sua elaboração e execução, sendo necessário envolver a participação de 
equipes executivas de nível tático e estratégico (DURANCE e GODET 2010).  

Os autores sugerem que para um cenário possuir credibilidade e utilidade deverá 
seguir cinco princípios: pertinência, coerência, probabilidade, importância e transparência. 
Numa visão complementar, Marcial e Grumbach (2006) informam que os cenários devem 
ser desenvolvidos internamente, sendo necessário serem construídos por pessoas que 
conhecem o microambiente organizacional em questão. 

 

2.2 Tipologias de cenários 

Desde sua origem, a utilização de cenários moldaram-se a depender do seu 
propósito. Börjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall e Finnveden (2006)  indicam uma tipologia 
específica que tem como orientação evidenciar a maneira como os cenários são utilizados. 
Tal classificação baseia-se nas três questões chaves que alguém poderia fazer relacionado ao 
futuro: “O que irá acontecer?”, “O que pode acontecer?” e “Como se pode alcançar um 
objetivo específico?”, neste caso os Cenários preditivos, cenários exploratórios e cenários 
normativos, respectivamente. 

Os cenários preditivos ou Beckcasting estão ligados diretamente aos conceitos de 
probabilidade e de possibilidade, objetivam predizer o que vai acontecer no futuro e estão 
intrinsecamente relacionados aos conceitos de probabilidade e de possibilidade. 
Geralmente, essas predições fundamentam-se na extrapolação de dados históricos. Além 
disso, os cenários preditivos são desenvolvidos, primariamente, para facilitar o 
planejamento e a adaptação diante de situações esperadas (BORJESON ET AL. , 2006). 

Em se tratando dos cenários preditivos do tipo “previsões”, responde-se à pergunta: 
“O que acontecerá se as suposições prováveis ocorrerem?”. Já no caso dos cenários 
prospectivos ou Forecasting do tipo “e se?”, responde-se à pergunta: “O que acontecerá se 
eventos específicos ocorrerem?”. Para os autores, os cenários “e se?”, na verdade, 
representam uma série de cenários “previsões”, na qual as suposições prováveis foram 
deliberadamente determinadas. Ainda, ambos os cenários são mais adequados para as 
análises em curto prazo, em que as incertezas não são tão grandes (BORJESON ET AL., 2006). 

Já os cenários exploratórios tentam explorar situações ou suposições que são 
consideradas como possíveis em diversas perspectivas. Em geral, os cenários exploratórios 
são elaborados para as análises em longo prazo, a fim de permitir mudanças mais profundas 
que os cenários de curto prazo. Além disso, esse tipo de cenário pode ser útil quando se 
pretende explorar as consequências de suposições alternativas e não tão prováveis.  

No caso dos cenários exploratórios do tipo "externo", responde-se à pergunta: "O 
que pode acontecer com a evolução dos fatores externos?". Já no caso dos cenários 
exploratórios do tipo "estratégico", responde-se à pergunta: "O que pode acontecer se 
agirmos de determinado modo?". De um lado, os cenários "externos" analisam as 
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consequências de fatores externos sobre o ambiente, permitindo que se formulem 
estratégias e políticas robustas frente a diversas situações. Por outro lado, os cenários 
"estratégicos" analisam as possíveis consequências de decisões estratégicas específicas, 
permitindo que se avalie o impacto dessas decisões em relação ao resultado esperado 
(BORJESON ET AL. , 2006). 

Os cenários normativos, por sua vez, têm como ponto de partida algumas metas 
explicitamente definidas, de modo que se busca elencar as atividades necessárias para 
alcançar tais metas no prazo estipulado. No caso dos cenários normativos classificados como 
“preservadores”, responde-se à pergunta: “Como se pode alcançar o objetivo por meio de 
ajustes na situação atual?". Já no caso dos cenários normativos do tipo “transformadores”, 
responde-se a questão: “Como é possível alcançar o objetivo por meio de mudanças na 
situação atual?".  

Os cenários “preservadores” são utilizados quando se busca elucidar o modo pelo 
qual um alvo pode ser alcançado, mantendo-se uma relação custo-benefício satisfatória, ou 
seja, seu propósito é otimizar o processo. Em contrapartida, os cenários “transformadores” 
são adequados quando ajustes marginais da situação atual não são suficientes, de modo que 
para se alcançar o objetivo é necessária uma sequência de quebra de tendências naturais 
(BORJESON ET AL., 2006). 

Após as pesquisas realizadas por Börjeson et al. (2006), diversos autores propuseram 
diferentes tipologias de cenários a partir de demandas mais específicas orientadas a partir 
de cada ambiente estudado. Relacionados a questões climáticas e mudanças ambientais a 
nível global, as autoras Wilkinson e Eidinow (2008), apresentaram tipologias distintas a partir 
de três questões: a) foco no problema; b) foco nos atores e c) cenários intervencionistas 
reflexivos de base multiagentes. Durante o processo de desenvolvimento as autoras 
sugerem uma exploração explícita das intenções e epistemologias do processo e dos 
stakeholders envolvidos no âmbito do cenário a ser projetado. 

Relacionado a novas propostas de tipologias, os autores Bergman, Karlsson e 
Axelsson (2010) propuseram um processo não só para a criação de cenários, mas também 
para os estudos do futuro em geral. Os autores afirmam que as tipologias apresentadas até 
então eram fundamentadas somente em níveis normativos e epistemológicos, de modo que 
poderiam beneficiar-se de uma integração com a abordagem ontológica. Além disso, os 
autores acreditam que, na tendência atual, as pesquisas relacionadas ao futuro representam 
predições precisas que estabelecem as consequências de certos atos, sem considerar o que 
se deseja (BERGMAN, KARLSSON e AXELSSON, 2010). 

Portanto, segundo os autores, a integração com a abordagem ontológica poderia 
favorecer a tendência de que os estudos do futuro sejam um fim e não um meio. Uma 
questão pontuada comum entre os diversos autores desta área, tais como Börjeson et al. 
(2006), Godet (2000), Kok, Van-Vliet, Bärlund, Dubel e Sendzimir (2011), Robinson (1990) e 
van Notten, Rotmans, van Asselt e Rothman (2003), é que os cenários podem se subdividir 
em duas categorias, como  no primeiro caso, partem das informações identificadas no 
passado e presente para poder propor possíveis eventos futuros e suas consequências ou, 
no segundo caso, partem de objetivos futuros preestabelecidos para poder elencar as ações 
que devem ser tomadas a fim de se alcançar tal objetivo.  

Desta maneira Takahashi (2011) classifica os cenários em prospectivos ou 
prognósticos (primeiro caso) e retrospectivos ou retrognósticos (segundo caso). Conforme a 
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tipologia proposta por Börjeson et al. (2006), os cenários preditivos, exploratórios e 
normativos preservadores enquadram-se agora como prospectivos; já os cenários 
normativos transformadores seriam enquadrados como retrospectivos. Robinson (1990) 
ressalta que, diferentemente dos cenários prospectivos, o foco dos estudos retrospectivos é 
a exploração de opções sociais e não o planejamento organizacional. 

“ao contrário dos cenários prospectivos, os cenários retrospectivos não têm a 
intenção de revelar ou indicar o que provavelmente será o futuro, mas sim 
indicar a viabilidade relativa e as implicações de diferentes objetivos 
estratégicos” (ROBSON, 1990, p. 823). 

 

2.3 Cenários por Backcasting 

O termo Backcasting foi introduzido inicialmente por Robinson (1990) com o intuito 
de propor estudos relacionados a opções energéticas para um futuro sustentável. Segundo 
Banister (2004), este processo vêm sido amplamente desenvolvido nos últimos 20 anos nos 
países escandinavos voltados à políticas públicas com foco no transporte, como a EST - 
Environmentally Sustainable Transport. 

A maior diferença entre os termos backcasting e forecasting segundo Robinson está: 

 

“uma preocupação, não com o futuro que está provavelmente acontecerá, 
mas com como desejável. futuros podem ser alcançados. Assim, é 
explicitamente normativa, envolvendo a ordem decrescente de uma 
determinado ponto de extremidade desejável para o presente, a fim de 
determinar a aptidão física de que futuro e medidas de política que seria 
necessários para chegar a esse ponto. " (Robinson, 1990) 

Tabela 01: Comparação Forecasting x Backcasting.  

Fonte: adaptado TAKAHASHI (2011) 
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 As principais diferenças entre ambas está na questão que o backcasting elabora 
cenários partindo de análises anteriores e propondo soluções para o futuro, ao contrário do 
forecasting que desenvolve soluções a partir das tendências atuais visando um cenário 
disruptivo (ROBINSON, 1990). 

2.4  Ferramentas para construção de cenários 

Godet (2000) informa que não existem estatísticas precisas para o futuro, e 
frequentemente o julgamento pessoal é a única maneira disponível para lidar com o 
desconhecido. Consequentemente é notório que para o desenvolvimento de cenários seja 
necessário recorrer a ferramentas de natureza quantitativa e qualitativa.  

Takahashi (2011) elenca uma série de métodos e técnicas oriundas de distintas áreas 
do conhecimento que podem ser utilizadas nas fases do processo de elaboração de cenários 
prospectivos, como por exemplo: a) o brainstorming; b) os workshops; c) a análise SWOT; d) 
a árvore de competências; e) a análise estrutural; f) a análise de jogos de atores; g) a análise 
morfológica; h) o método Delphi; i) a análise de impacto de tendências; j) a análise de 
impacto cruzado e k) os mapas tecnológicos, entre outros. Desta maneira o autor elenca as 
ferramentas a partir de seus objetivos e dos autores que aplicaram: 

Tabela 02: Ferramentas para criação de cenários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: adaptado TAKAHASHI (2011) 
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2.5 Estratégias para desenvolvimento de cenários 

A partir da pesquisa elaborou-se uma análise comparativa entre os principais 
métodos de criação de cenários prospectivos, através das principais etapas ressaltadas por 
Takahashi (2012), que analisa os 4 métodos mais relevantes nas referências atuais. 

 Percebe-se inicialmente a semelhança nas primeiras etapas, justificado pelo fato de 
que a delimitação da problemática central é inerente ao método dos cenários prospectivos, 
onde devem ser reunir com os distintos stakeholders para poder definir claramente o 
escopo do projeto. Entre os procedimentos, apenas os realizados por Godet (2000) e de von 
Reibnitz (1995) propõe a produção de workshops de prospecção estratégica para formular o 
problema central. Marcial e Grumbach (2006) sugerem que seja estipulado um cronograma 
de trabalho e que se defina um horizonte temporal para os cenários desenvolvidos, como 
podemos analisar na tabela a seguir: 

Tablea 03: Comparação entre métodos prospectivos. 

 Fonte: adaptado TAKAHASHI (2011) 

O método de von Reibnitz (1995), diferentemente dos outros três métodos, também 
considera uma análise organizacional, propondo uma análise SWOT a fim de identificar 
possíveis fraquezas, forças, oportunidades e ameaças para definição de estratégias.  

A autora sugere que o time de planejamento de cenários deve ser composto por um 
grupo amplo que possua conhecimento organizacional da empresa abordada, possivelmente 
com um especialista em cenários. Já na segunda fase a autora propõe uma análise das 
influências externas para melhor identificar o posicionamento da organização no ambiente 
dinâmico de trabalho.  
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As duas primeiras etapas do método de von Reibnitz (1995) equivalem-se à segunda 
fase do método de Marcial e Grumbach (2006) e às segunda e terceira fases do método de 
Schwartz (2003). Na fase denominada como pesquisa, Marcial e Grumbach (2006) também 
recorrem à análise SWOT para diagnosticar o micro e o macro ambiente. Schwartz (2003), 
diferentemente do restante, não preconiza uma ferramenta em particular, embora afirme 
que seja de suma relevância analisar sobre as macro tendências que envolvem a organização 
e as possíveis quebras de tendências, a fim de entender o impacto das forças motrizes. 

Em seguida ao levantamento de dados, os distintos métodos iniciam o processo de 
produção de cenários. Segundo o método proposto por Schwartz (2003), os processos para a 
produção dos cenários são identificados a partir do quarto ponto em diante. O autor propõe 
que sejam identificados dois ou três fatores de maior incerteza e de maior importância por 
meio da atribuição de notas a cada fator. 

Também alerta para o fato de que alguns fatores podem estar já predeterminados, 
sugerindo que devam ser excluídos durante o desenvolvimento de cenários. Em seguida os 
cenários devem ser estruturados através de um roteiro onde cada fator relevante 
identificado na primeira fase seja relevante na produção de cada cenário. Por fim o autor 
sugere que, objetivando monitorar e avaliar o desdobramento dos cenários a longo prazo, 
seja verificado as distintas implicações das prospecções para a produção de possíveis 
indicadores (SCHWARTZ, 2003). 

A produção de cenários segundo o método de Godet (2000), está relacionada a partir 
do quinto ao oitavo ponto, quando o autor propõe a produção por meio da técnica de 
análise morfológica ou do método Delphi, associado ou não à análise de impacto cruzado. 
Tal processo colabora na redução das incertezas futuras que envolvem os distintos 
stakeholders.  

Uma vez que os cenários estão constituídos, devem-se identificar as oportunidades 
estratégicas que estejam relacionadas diretamente a identidade da organização e com os 
cenários mais factíveis. Godet (2000) também informa que a discussão relacionada as 
futuras decisões irão influenciar nas estratégias e prioridades dos objetivos, fazendo com 
que tais debates devam ser acompanhadas por um comitê de poder decisório na 
organização. Como última etapa está a de implementação do plano através do 
acompanhamento organizacional envolvido (GODET, 2000). 

No processo de von Reibnitz (1995), o desenvolvimento dos cenários propriamente 
estão localizados na terceira a sétima fase da tabela 03. Na terceira etapa, realizam-se 
workshops para antecipar o desenvolvimento futuro dos fatores decisivos e criar alternativas 
em caso de incertezas. Schwab, Cerutti e von Reibnitz (2003) reforçam que as principais 
questões devem estar relacionadas ao que seria possível, e não o que seria desejável. Para 
possibilitar a avaliação das distintas projeções, os autores sugerem a utilização de uma 
matriz de consistência através do auxílio de um sistema de informação.  

Von Reibnitz (1995) indica a produção de dois cenários sendo suficiente para este 
processo, sendo de extrema relevância que estes sejam diferentes um do outro. Em seguida 
a produção de cenários, será necessário identificar as oportunidades e os riscos em cada um 
dos cenários. Diferente dos outros métodos, neste caso o autor considera a força de impacto 
dos eventos de ruptura, mesmo que a possibilidade seja mínima (Schwab, Cerutti & Von 
Reibnitz, 2003). Por último, von Reibnitz (1995) afirma que para haver sucesso na aplicação 
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dos cenários, deverá ser produzido um guia que produza uma nova visão organizacional 
sustentável, através dos aspectos estratégicos dos dois cenários obtidos. 

Em último caso, os autores Marcial & Grumbach (2006), indicam a produção de 
cenários na fase três, através da subdivisão desta etapa em compreensão, concepção e 
avaliação. A subfase de compreensão objetiva descrever a pesquisa realizada. Na etapa de 
concepção, os envolvidos utilizam a ferramenta de brainstorming para produzir os eventos 
futuros que comporão os possíveis cenários.  

Na subfase de avaliação, os autores sugerem o uso do método Delphi para convergir 
as distintas opiniões gerando a análise de impacto cruzado, através da pontuação de valores 
subjetivos das probabilidades e pertinência de cada evento identificado pelos envolvidos. 
Em seguida os dados são processados com a finalidade de elaborar os cenários prospectivos, 
onde serão analisados objetivando uma hierarquização das ações propostas em cada 
cenário, semelhantemente ao método de Godet (2000), mesmo utilizando ferramentas 
distintas. Por fim é realizado uma síntese dos estudos propostos para formular ações 
direcionadas a organização envolvida. (Marcial & Grumbach, 2006). 

Tabela 04. Comparação entre autores.  

Fonte: adaptado TAKAHASHI (2011) 

 

 Segundo Takahashi (2011) os métodos para o planejamento de cenários prospectivos 
podem ser subdivididos em 5 etapas: 1) a realização de uma análise da organização e do 
ambiente em que ela se insere; 2) A visão de futuro por meio de cenários prospectivos: uma 
ferramenta para a antecipação da inovação disruptiva identificação das variáveis que 
influenciam tal contexto; 3) a elaboração de cenários que simulam os possíveis 
comportamentos futuros das variáveis identificadas; 4) integração dos cenários elaborados 
com o planejamento estratégico da organização; 5)  monitoramento da adequação dos 
cenários elaborados. 

Acreditando que processos e ferramentas semelhantes aos de cenários também permeiam 
metodologias no âmbito do design, a pesquisa aprofunda-se na investigação metodológica 
contemporânea com a finalidade de identificar semelhanças e distinções para poder traçar 
um paralelo entre cenários prospectivos e o design. 
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3.  METODOLOGIAS CONTEMPORANEAS DO DESIGN 
 

Para poder analisar a possível contribuição do Design inserido no processo de 
geração de cenários prospectivos, será explanado neste capítulo uma breve análise histórica 
do Design como processo, culminando em metodologias contemporâneas consideradas 
inovadoras a partir dos autores analisados, para poder entender de que maneira os 
processos podem ser envolvidos na criação de cenários prospectivos urbanos. 
 

3.1 Design Contemporâneo 

Desde os princípios da conceituação do Design como maneira de planejar, projetar e 
executar, através das renomadas escolas tradicionais europeias, o estudo de tal ciência 
nunca permaneceu estático, sendo moldado através dos novos questionamentos e 
necessidades impostas pela sociedade. Diversos cientistas como Capra (2007) consideram 
que o Design já seria “praticado” desde antes da sua própria conceituação quando 
considerado como método projetual para resolver problemas.  

A partir da observação do design como maneira de analisar, estudar, refletir e criar 
soluções para determinadas questões com o objetivo de beneficiar o ser humano, credita-se 
ao cientista, filosofo, projetista, Leonardo Da Vinci ser considerado um dos primeiros 
Designers, onde no século XV conseguia estipular o nível de complexidade de um 
determinado problema e a partir desta análise de estudo propor soluções viáveis. Através do 
processo da biônica, debruçando-se nos estudos da fauna e da flora, adaptou diversas 
soluções da natureza para as necessidades humanas, criando desta maneira inúmeras 
invenções e soluções até então desconhecidas. 

Embora ele mesmo um inventor e criador brilhante, sempre pensou que a 
engenhosidade da natureza era vastamente superior às criações humanas. 
Ele percebeu que seria sábio respeitarmos a natureza e aprender com ela. 
Essa é uma atitude que ressurgiu nos dias de hoje na prática do design 
ecológico (CAPRA, 2007). 

Outro aspecto extremamente relevante de Leonardo da Vinci foram seus 
conhecimentos transmitidos através de seus desenhos extremamente detalhados 
colaborando com pesquisas científicas durante diversos séculos seguintes. Durante muito 
tempo era raro encontrar pessoas talentosas e inovadoras com uma visão holística descrita 
por Capra (2007), até o século XVIII com o advento da Revolução Industrial iniciado na 
Inglaterra, e rapidamente expandindo-se ao longo da Europa introduzindo novos métodos 
de produção. A questão de solucionar problemas e produzir em larga escala através de 
novos processos delineou a necessidade de existir a função do projetista que pudesse 
otimizar tal procedimento, através de conhecimentos nas diversas etapas de criação e 
produção. 

Desta maneira surge o personagem do designer, que tinha como objetivo inicial 
indagar novos processos de fabricação, desenvolver novas linhas de montagem visando a 
otimização da produção industrial. Ao longo do tempo, com a evolução dos sistemas 
tecnológicos, processos de digitalização, imaterializarão dos artefatos, os problemas 
tornaram-se cada vez mais complexos, sobre a ótica de possuir maior quantidade de 
diretrizes e fatores determinantes para a resolução projetual. 
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A sociedade contemporânea parece estar perdendo sua solidificação: suas 
organizações tornarem-se plásticas, as formas de vida inseridas neste espaço 
parecem fluidas, cada projeto parace ser flexível e cada escolha se propõe 
como reversível (MANZINI, 2004 p. 16). 

No século XXI, com a imaterializarão do produto e das necessidades além  do grande 
avanço tecnológico registrado nos últimos anos, novas demandas surgem, sendo necessário 
uma visão holística do problema pelo projetista. Cada vez mais o designer torna-se relevante 
no plano projetual, devendo possuir maior noção espacial e mais profunda, distanciando-se 
da concretude iniciada  na Revolução Industrial. 

Manzini (2004) aponta que nos dias atuais não se discute mais sobre o futuro do 
consumo, da apropriação de produtos, mas sim sobre novas estratégias projetuais, da 
economia de serviços, da produção de novas experiências, e da geração e compartilhamento 
do conhecimento. 

Hoje, quase um século depois, o mundo que parecia sólido e ilimitado não 
existe mais. A solidificação das coisas se dissolveu na fluidificação das 
informações. Os sistemas aparentemente simples  demonstraram sua 
irredutível complexidade. E o planeta nos obrigou a redescobrir os seus 
limites (MANZINI, 2004 p. 16). 

 

Questões como complexidade, multidisciplinaridade, colaboração, inovação 
permeando a sustentabilidade, outrora quesitos considerados diferencias e exceções para a 
solução projetual, atualmente tornam-se intrínsecos no desenvolvimento dos projetos nos 
diversos níveis de atuação do designer, não só obrigando-o a possuir conhecimentos 
multidisciplinares, mas também desenvolver novas relações com outras áreas do saber, até 
então não associadas a tal função, como afirma Manzini (2004): 

Hoje percebemos que a ruptura da rotina e das tradições culturais 
necessitam que todos, e em todos os níveis, seja praticado o projeto. E neste 
ambiente em que todos deveriam ser projetistas, o designer se coloca como 
“especialista do projeto” agindo internamente em uma rede mais complexa 
de stakeholders, como um particular facilitador de processos (MANZINI, 2004 
p. 18). 

 

Inserido neste contexto, vem-se desenvolvendo novos métodos de abordagem de 
maneira colaborativa e multidisciplinar entre diversas entidades, organizações, instituições 
acadêmicas que objetivam solucionar problemáticas complexas, com maiores variáveis de 
fatores atuantes. 

Questões como a própria Complexidade,  descrita na década de 60 a partir da 
necessidade de simplificar sistemas cibernéticos complexos, refletem atualmente também 
no contexto do design. Segundo o antropólogo Edgar Morin (1990) a complexidade 
conseguiu se enraizar nas mais diversas ciências, como cita: 

[...] O pensamento complexo é, pois, essencialmente o pensamento que trata 
com a incerteza e que é capaz de conceber a organização. É o pensamento 
capaz de reunir, de contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, 
capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto (MORIN, 1990 n.d.). 
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No cenário atual do design, a reflexão relacionada à complexidade projetual torna-se 
cada vez mais relevante, a partir de novas demandas impostas pela sociedade, como 
discorre Vassão (2010), ao descrever que a medida que se aceita a complexidade, percebe-
se como é frágil a certeza de uma resposta assertiva, sendo melhor projetar perguntas, ao 
invés de projetar respostas, que concretamente, pouco tem de “definitivo”. Neste capitulo 
pretende-se abordar os diversos conceitos supracitados a partir de metodologias 
desenvolvidas na contemporaneidade no campo do design em conjunto com outras áreas do 
conhecimento. 

3.2 Design e níveis de ordenamento 

Considerando o design como processo projetual com evolução contínua, ao longo de 
sua trajetória diversos autores advogam seu níveis de atuação através da sua função social, 
tendo relevância a partir da década de 80 autores como Papanek (1985), Frascara (1997), 
Manzini (1993), que debatiam não só o desenvolvimento processual e metodológico, mas 
também de que maneira estes poderiam colaborar em diversos níveis de atuação, 
relacionados a temáticas sociais, ambientais e econômicas. Dentre os autores, destaca-se 
Buchanan (2001) ao buscar na teoria da retórica  estratégias para propor uma definição para 
a atuação do designer. 

Através da relação entre a comunicação, ciência, tecnologia e artes, Buchanan (2001) 
traçou um novo campo teórico sobre a relevância do design na sociedade. Segundo o autor, 
uma definição deverá ser considerada como uma hipótese da pesquisa, já que reúne o 
objeto de investigação e configura as relações das causas que se tornarão o tema de 
pesquisas futuras, como afirma em sua definição: 

[...] design é a capacidade do ser humano de conceber, planejar, e 
desenvolver produtos que sirvam para o bem estar das pessoas em conjunto 
com suas necessidades individuais e coletivas (BUCHANAN, 2001  p. 9). 

 

Através de suas reflexões relacionadas a atuação do projetista, Buchanan (2001) 
classificou em quatro ordens (espaços), a partir das problemáticas observadas ao longo dos 
anos de estudo, considerando como uma mudança fundamental nas artes intelectuais 
empregadas para explorar o projeto na prática e pesquisa. 

Através de uma análise cronológica o autor pontua que a primeira e segunda ordem 
tornaram-se fundamentais para estabelecer a profissão do designer, através de sua atuação 
tanto no campo gráfico como também industrial entre o período 1750 e 1950. Durante este 
período o autor informa que o projetista havia uma função relacionada mais a questão 
estética e funcional do projeto. 

O design gráfico, considerado a primeira ordem, desenvolveu-se sem a preocupação 
da criação e conexão dos símbolos visuais, o impacto da comunicação e das informações 
textuais e visuais. A própria variação do nome da profissão pontuada por Buchanan (2001) 
demonstra as mudanças na ênfase do trabalho, evoluindo do design gráfico à comunicação 
visual culminando ao design de comunicação, que atualmente abrange os diversos meios de 
comunicação e ferramentas que são utilizadas como: impresso, fotográfico, digital, 
televisivo, áudio, web, colaborando com o reconhecimento e importância da interação nos 
tempos atuais, independentemente dos meios desenvolvidos. 



38 
 

A segunda ordem descrita como design industrial, atualmente denominado design de 
produto, desenvolveu-se inerente a preocupação pela tangibilidade dos artefatos físicos, 
para simplesmente objetos industriais produzidos em massa. 

Buchanan (2001) acredita que atualmente estamos vivenciando um momento de 
revolução organizacional, através da reordenação e da reflexão das atividades do 
designer.  Ao invés de focar apenas em símbolos e produtos, os projetistas voltaram-se para 
a “ação” e o “meio-ambiente” objetivando desenvolver artefatos que refletissem um novo 
valor do design. 

Continua certamente importante que o designer saiba como desenvolver 
símbolos visuais para comunicação e como construir artefatos físicos, mas a 
menos que estes tornem-se parte da experiência de vida dos seres humanos, 
sustentando-os no desempenho de suas próprias ações e experiências, 
símbolos visuais e objetos não possuirão nem valor nem significado 
(BUCHANAN, 2001 p. 11). 

 

A partir de tal reflexão notou-se uma nova demanda e novas orientações à prática 
profissional, considerada a terceira ordem nomeada de “interação do design” que objetiva 
entender como o ser humano se relaciona com outras pessoas, a partir da mediação e 
influencia dos produtos, ultrapassando o limite do material e concreto, gerando novas 
experiências, atividades e serviços, integrados a um novo conhecimento inerente ao artefato 
físico, culminando na produção imaterial e digital. 

Em última ordem, o autor classifica o design de Sistemas como o nível mais 
abrangente e complexo do campo do designer. Não o sistema conhecido e desenvolvido no 
campo da engenharia do século XIX que destinava-se aos sistemas de materiais e processos 
industriais, mas sim ao sistema humano, na integração da informação, dos artefatos 
intangíveis, na interação entre os diversos ambientes, residencial, de trabalho, diversão e de 
aprendizagem. 

Desta maneira as quatro ordens podem ser classificadas e topificadas segundo o gráfico a  

seguir: 

Figura 01: Quatro ordens do design.  

Fonte: adaptado BUCHANAN (2001) 
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Como o próprio autor pontua, cada campo de atuação não torna-se independente do 
outro, pelo contrário, colabora diretamente com objetivo de potencializar e alavancar o 
conhecimento gerado anteriormente para poder criar novas abordagens e solucionar novas 
problemáticas até então imperceptíveis. 

Baseando-se nestas 4 macro visões do design, a presente dissertação investiga 
estratégias e metodologias contemporâneas que envolvam a questão da sustentabilidade e 
complexidade em diversos níveis de interação do ser humano, gerando reflexões sobre 
possíveis atuações futuras do designer.  

A partir da análise bibliográfica e fundamentação teórica citada anteriormente, 
definiu-se abordar as análises metodológicas do Metadesign, a partir dos autores Djon de 
Moraes (2009) e Caio Adorno Vassão (2010); Design Thinking embasado pelos autores Tim 
Brown (2009) e Tennyson Pinheiro (2012); Sistema de Produtos e Serviço – PSS analisado por 
Agnaldo Silva (2009) e Carlo Vezzoli (2010); Design Driven Innovation – DDI a partir dos 
estudos de Roberto Verganti (2012) e concluindo com o Design Orienting Scenarios – DOS 
aprofundando-se nas pesquisas de Ezio Manzini e Hervé Jégou (2010). 

 

3.3 Metadesign    

A complexidade proveniente da Cibernética dos anos 70, é definida através função da 
quantidade de números de elementos que compõem um sistema: quanto maior o número 
de entidades, mais complexo será o sistema (Ashby, 1970). Atualmente com o avanço da 
Tecnologia da Informação – TI, é notório uma maior necessidade de projetos imateriais, 
criando novas demandas para o projetista desenvolver. 

O termo Metadesign, surgido desde a década de 60, definido por Vassão (2010) como 
“processo de projeto do próprio processo de projeto”(Vassão, 2010 p.19), demonstrando 
que a necessidade de se pensar na complexidade do “projeto do projeto” provêm à diversas 
décadas. 

O Metadesign trata de um design de entidades que possam operar essa 
mobilidade e alterabilidade de conceitos: objetos de princípios de projeto de 
contexto a outro, e que possam superar as diferenças entre casos específicos, 
em função de uma operação genérica que se aplique em muitos casos 
diferentes (VASSÃO, 2010). 

 

De maneira a exemplificar, Vassão (2010) cita o programa de computador Metafont, 
criado por Donald Knuth, que produzia fontes tipográficas de maneira semi-automatizada, 
onde o programa altera todos os grifos de uma família tipográfica de uma única vez. 

O autor também exemplifica  outra situação onde o metaprojeto pode ser observado 
através da proposta do Urbanista Varkki George, informando que a cidade é uma entidade 
de tal complexidade que exige que o urbanista se afaste um degrau de abstração de seu 
objeto de projeto. Este propõe que o urbanista, ao projetar uma cidade, deva criar um 
objeto intermediário entre ele o seu objeto de projeto, chamando-o de “ambiente de 
decisões” e é a partir desse que outros projetistas podem criar efetivamente a cidade e as 
entidades que a compõem. 

Trata-se de uma reflexão crítica e reflexiva preliminar sobre o próprio projeto 
a partir de um pressuposto cenário em que se destacam os fatores 
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produtivos, tecnológicos, mercadológicos, materiais, ambientais, 
socioculturais e estético-formais, tendo como base análises e reflexões 
anteriormente realizadas antes da fase de projeto, por meio de prévios e 
estratégicos recolhimento de dados (MORAIS, 2009). 

 
Por se tratar de problemáticas que envolvam diversas variáveis e diretrizes, o 

Metadesign torna-se uma forma de conhecimento transdisciplinar, tratando de conceitos 
provenientes de diversas áreas do conhecimento, definidas a partir do objeto de pesquisa 
projetual que esteja sendo considerado. 

Com os desafios projetuais cada vez mais complexos e as informações sendo 
fluidificadas, Morais (2009) aponta a necessidade do projetista desenvolver o processo de 
“projetar o projeto”, de maneira a facilitar o entendimento da problemática em questão, 
criando uma visão mais holística. 
 

3.4 Design Thinking   

Brown (2009) define o Design Thinking como um conjunto de métodos e processos 
para abordagem de  problemas, por meio da aquisição de informações relacionadas, análise 
dos conhecimentos e propostas de soluções. 

Nos tempos atuais em que cada vez mais criam-se novas demandas e novas 
necessidades para atender os clientes, o designer precisa de novas ferramentas e estratégias 
para atender a tal demanda, percebendo que para obter sucesso em identificar e solucionar 
problemas com múltiplas variáveis é preciso aborda-lo sob diversas óticas e perspectivas, 
desta maneira priorizando o trabalho colaborativo entre equipes interdisciplinares, trazendo 
novos olhares e oferecendo interpretações variadas sobre a mesma questão (Brown, 2009). 

Pinheiro (2011) também destaca a importância das pessoas no desenvolvimento de 
soluções projetuais, afirmando que o Design Thinking trata sobre a compreensão das 
pessoas, trazendo a tona o que as coisas significam para elas, projetando melhores relações 
com novos significados. É sobre endereçar problemas complicados com um olhar 
profundamente contagiado pela perspectiva de quem enfrenta esses problemas todos os 
dias, sendo a empatia uma das questões chaves do processo projetual (PINHEIRO, 2011). 

Segundo o Design Council do Reino Unido, após uma vasta pesquisa realizada em 
2005 em diversas empresas focando o pensamento do Design projetual aplicado em 
processos empresariais, atribuiu-se o nome de “Diamante Duplo” para o constante processo 
de expansão e refinamento dos projetos observados. Este processo geralmente apresenta-se 
em quatro etapas do conhecimento: Imersão (expandir), Definição (restringir), Ideação 
(expandir) e Prototipação (restringir). 

 

Figura 02: Diamante duplo.  

Fonte: autor adaptado PINHEIRO (2011) 
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Este constante processo de expansão de conhecimento e refinamento das 
informações também é aplicado de maneira semelhante em outras consultorias de 
inovação, como a FROG DESIGN por meio do Descobrir, Projetar, Entregar, assim como a 
IDEO através da Inspiração, Idealização e Implementação (Brown, 2009). 

Pinheiro (2011) informa que durante a etapa de expansão sobre o desafio 
encontrado objetiva-se criar uma lógica racional traçando uma rota de soluções possíveis, 
com o intuito de gerar a maior quantidade de alternativas possíveis, prática esta que vai de 
encontro ao pensamento lógico tradicional que tem um caráter vertical e afunilado, que 
buscam resolver o problema através de soluções por exclusão. 

Segundo Edward de Bono, médico, psicologista, advogado e doutor em 
Design, o pensamento vertical é analítico e busca o tempo todo navegar pela 
certeza, enquanto o pensamento lateral, aqui representado pelo momento 
de expandir, é generativo e busca a riqueza de possibilidades (PINHEIRO, 
2011 p. 44). 

 

Brown (2009) ressalta que o processo caracteriza-se pela empatia praticada no 
momento do desenvolvimento do projeto, objetivando entender profundamente a situação 
do cliente em questão. A partir de técnicas de entrevistas, storyboard, simulações, criação 
de personas, o projetista objetiva imergir no contexto em questão viabilizando resultados 
que não seriam possíveis de visualizar da maneira tradicional. 

Um atributo referenciado ao Design Thinking é destacado por Chohan (2008) como a 
habilidade da criatividade para visualizar e definir o problema. Baseado na alise do modelo 
de Teresa Amabile (apud CHOHAN, 2008) define a criatividade como a interseção de três 
quesitos: especialização, motivação e habilidades do pensamento criativo. Neste caso a 
especialização é obtida através da junção da habilidade com o conhecimento, explicito e 
tácito. 

A motivação proveniente do ambiente através da cultura estimulada através do 
conhecimento implícito, e o terceiro quesito é desenvolvido a partir de ferramentas e 
processos em conjunto com o conhecimento objetivo gerado, para colaborar com a criação. 
Partindo desta definição, a criatividade desenvolve-se a partir da fundamentação de 
conhecimentos implícitos, tácitos objetivos e explícitos do individuo em questão, e a inter-
relação dos conhecimentos distintos pelo designer. 

Lockwood (2009) resume o Design Thinking em cinco aspectos imprescindíveis no 
desenvolvimento do projeto: 

 Adquirir profundo entendimento sobre o consumidor, através da pesquisa de campo, 
utilizando métodos etnográficos, observando, ouvindo e buscando a compreensão. 

 

[...] o uso da abordagem empática pode ser tanto uma fonte de inspiração 
como auxilio para atingir os insights dos consumidores e descobrir 
necessidades desarticuladas (LOCKWOOD, 2009 p. 11). 
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 Colaboração com o usuário na composição de grupos multidisciplinares que 
trabalhem de forma interdisciplinar. Brown (2009) ressalta a importância, e diferença 
entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, sendo o primeiro caso “[...] 
cada indivíduo defende sua própria especialidade técnica” (BROWN, 2009), 
arriscando de tornar o projeto uma negociação entre as áreas envolvidas.  Já um 
grupo interdisciplinar existe “uma propriedade de ideias coletivas e todos são 
responsáveis por ela” (BROWN, 2009 p. 28). 

 Capacidade de otimizar o aprendizado através da visualização, experimentação e 
criação de protótipos rápidos. 

 Centra-se na habilidade do Design Thinker de gerar visualizações de diversos 
conceitos e poder explicita-lo ao restante do grupo 

 O último aspecto trata da importância de integrar a análise de negócio durante o 
processo, e não apenas no final, limitando a criatividade. O pensamento integrativo 
desenvolve-se “[...] combinando a ideia criativa com os aspectos estratégicos 
tradicionais a fim de aprender um ponto de vista mais completo e diferente” 
(LOCKWOOD, 2009 p. 12). 

3.5 Sistema de Produto e Serviço - PSS   

Com a evolução do discurso ambiental, o design sofreu profundas influências, pois 
passou a questionar sua principal competência, a qual no decorrer da história do design foi 
associada essencialmente à criação de novos produtos. 

A sustentabilidade como princípio de desenvolvimento tem sua origem no 
ambientalismo, ou seja, no crescimento da consciência ambiental dos impactos gerados pelo 
modelo de desenvolvimento econômico baseado na expansão industrial e do consumo 
(Papanek, 1985). 

O conceito de desenvolvimento sustentável, debatido ao longo das últimas décadas, 
é resultado de um longo processo histórico da relação entre o homem e o seu meio. Deve 
ser apreendido como dinâmico e complexo, pois além de atender a um conjunto de variáveis 
interdependentes, responde às sucessivas mudanças no meio ambiente, na economia, na 
tecnologia e na cultura. A sua aplicação tornou-se uma questão essencial para diversas áreas 
do conhecimento e setores da atividade humana, sobretudo para o design.  

O seu estreito envolvimento com o setor industrial e de serviços, demanda ações 
projetuais em sintonia com as questões ambientais. Desse modo, torna-se parte do 
cotidiano do designer o desenvolvimento de sistemas capazes de gerar soluções 
sustentáveis. 

Desde então pesquisadores e projetistas vêm direcionando esforços para sensibilizar, 
construir capacidades e implantar soluções orientadas à sustentabilidade e a mudanças 
profundas nos estilos de vida atuais. 

Nos dias atuais as questões da sustentabilidade deixaram de ser diferenciais e se 
tornaram uma questão imprescindível de conceituação projetual. Segundo Vezzoli (2010), 
existe hoje uma preocupação que relaciona o projeto de produto a diversas questões sociais 
e ambientais, como o modo de produção utilizado, os diferentes tipos de consumidores e o 
setor do mercado a ser abordado, o que gera, por outro lado, diversos desafios na hora de 
se projetar. 



43 
 

No âmbito da prática da sustentabilidade projetual, vêm-se desenvolvendo reflexões 
relacionadas ao ciclo de vida do produto, assumindo o conceito de Sistema de Produto e 
Serviço – PSS, que por definição adotou-se a definição do Programa Ambiental das Nações 
Unidas (UNEP, 2002), citada por Vezzoli (2010): 

[...] resultado de uma estratégia inovadora que desloca o centro dos negócios 
do projeto e da venda de produtos físicos para a oferta de produtos e de 
sistemas de serviços que, conjuntamente, podem satisfazer demandas 
específicas (VEZZOLI, 2010 p. 37). 

 

Segundo Silva e Santos (2009), a principal característica do PSS está na mudança do 
enfoque projetual, saindo do produto e partindo para um conjunto de serviços, com vistas a 
suprir de modo sustentável as necessidade e os desejos dos consumidores. Tischner e 
Verkujil (2006) pontuam também que, além da preocupação na redução do impacto 
ambiental, deve-se fazer referência à disponibilidade de produtos e serviços que promovam 
a qualidade de vida do ser humano. 

A importância de tal desenvolvimento é ressaltado por Beuren (2010), afirmando que 
os modelos de negócios atuais propõe artefatos tangíveis, tornando-o propriedade do 
consumidor, arcando com as responsabilidades de manutenção e descarte posterior. O 
modelo de PSS consegue reduzir tais responsabilidades do consumidor, já que este irá 
adquirir apenas pela utilização e tempo de uso do produto, fazendo com que o processo 
desenvolva novas maneiras de atender as vontades do cliente, sem necessariamente 
oferecer um produto tangível. Desta maneira, Santos & Silva (2009) citam que 

[...] entre as definições encontradas na literatura o Sistema de Produto e 
Serviço pode ser definido como um sistema de inovação que faz parte das 
ferramentas do design para a sustentabilidade (SANTOS & SILVA, 2009 p. 
449). 

 

Objetivando traçar estratégias colaborativas, através de iniciativa do Politécnico di 
Milano em conjunto com a participação de meios acadêmicos do mundo inteiro, criou-se o 
Lens - Learning Networking on Sustainability, portal virtual onde qualquer pessoa 
interessada no assunto pode inserir e acessar trabalhos, cursos, projetos, cases, arquivos, 
apresentações, referências relacionadas ao PSS e outras pesquisas com foco em 
Sustentabilidade. 

O projeto Lens visa contribuir para pesquisas em recursos humanos e 
desenvolvimento curricular, num entendimento recíproco das diversas culturas, 
promovendo uma nova geração de designers (e educadores do projeto) capaz de 
efetivamente contribuir para uma transição para uma sociedade sustentável (LENS, 2007). 

 

A partir de estudos de casos, análises de processos e conceituação, Baines ET al. 
(2007) e Tukker (2004) classificam a aplicação de PSS em 3 categorias: 

3.5.1 PSS orientado ao Produto 

Situação onde a empresa comercializa o produto, tendo incluso um conjunto de 
serviços adicionais durante a fase de uso e posterior descarte, tais como pós-venda 
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garantindo a funcionalidade e durabilidade do produto, através da manutenção, reparação, 
reutilização, reciclagem, consultoria e treinamento. A empresa é motivada a aplicar o PSS 
como maneira de minimizar os custos de utilização, tendo em vista uma maior vida útil e 
melhor funcionamento do produto. 

Um dos casos mais relevantes no âmbito do design encontra-se a poltrona de 
escritório Aeron da empresa americana Herman Miller, que através de conceitos de 
sustentabilidade socioambiental conseguiram desenvolver o produto composto por 66% de 
materiais reciclados, além do produto conseguir trocar 94% de seus componentes, não 
sendo necessário a reposição da poltrona inteira se houver algum defeito, bastando 
identificar a parte com defeito e repondo-a. O produto possui certificação Cradle-to-Cradle, 
inserindo-se no conceito Green Building e arquitetura corporativa sustentável. 

 

3.5.2 PSS orientado ao uso 

Ao invés de realizar-se a comercialização do produto, neste caso adquiri-se apenas a 
utilização ou a acessibilidade de um determinado artefato fazendo com que o cliente não 
seja o proprietário. Neste caso o fornecedor ou produtor é frequentemente motivado a 
desenvolver um PSS para maximizar a utilização para entender a demanda, além de estender 
a vida do produto e dos materiais utilizados para produzir ou fornecer o serviço, fazendo 
com que o cliente tenha acesso individual e ilimitado durante o seu uso. 

Entre os casos mais relevantes, existem os sistemas de compartilhamento de 
transportes, como o Bike Share, ou Car share, ambos já amplamente utilizados no 
continente europeu e com amplo investimento em território nacional. Nestes casos, o foco 
está orientado ao utilizo do produto, fazendo com que o cliente não tenha que adquirir um 
automóvel, e sim apenas se locomover de um lugar para outro, desta forma basta utilizar o 
compartilhamento de automóvel para suprir suas necessidades. Os fornecedores são 
estimulados para maximizar a utilização dos produtos, tornando-os cada vez mais eficientes 
e duráveis. 

 

3.5.3 PSS orientado ao resultado 

O fornecedor oferece um resultado ou uma determinada competência ao invés do 
produto. O proprietário disponibiliza um serviço personalizado ou um mix de serviços, sendo 
assim o cliente irá pagar pela aquisição de um resultado específico, não sendo obrigado em 
arcar com serviços não desejados. 

Atualmente muitas empresas oferecem tal tipo de serviço, como por exemplo 
empresas que oferecem a purificação e esterilização do ar em residências através de 
equipamento adequado, fazendo com que o cliente adquira apenas o resultado oferecido 
pelo fornecedor, não sendo necessário adquirir o produto. Desta maneira o produto 
consegue ter uma vida útil maior, já que é do interesse do proprietário que o artefato seja 
otimizado tendo uma maior duração e qualidade do serviço. 

 A experiência com PSS tem proporcionado respostas positivas na sociedade. O 
consumidor vem assimilando novos processos, na medida em que vão de encontro as suas 
reais necessidades.  Vive-se uma conjuntura de transição e torna-se mais consistente a ideia 
de que a qualidade de vida deve estar associada ao bem estar social. Assim, o grande desafio 
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para os designers é criar sistemas de inovação que regenerem o meio ambiente e 
potencialize os recursos sociais disponíveis. Para isso, faz-se necessário uma nova geração de 
designers-educadores capazes, efetivamente, de contribuir para o desenvolvimento de uma 
cultura sustentável. 

 

3.6 Design Driven Innovation - DDI   

 Segundo a  revista norte-americana Business Week, o processo de inovação consiste 
em recriar modelos de negócios e construir novos mercados que vão ao encontro de 
necessidades humanas não atendidas, sobretudo para selecionar e executar as ideias 
corretas, trazendo-as para o mercado em tempo recorde. Segundo o grupo Doblin (2007), 
apenas 4% dos produtos desenvolvidos nos Estados Unidos tornam-se bem-sucedidos no 
mercado inserido.  

 Verganti (2012) averigua que para as empresas se manterem no mercado é 
necessário uma reconfiguração dos novos produtos e serviços instituindo novos valores e 
criando novos significados. Significado por sua vez definido por como a reflexão de 
dimensões psicológicas e culturais do ser humano (VERGANTI, 2012 p. 03). As pessoas dão 
significado aos produtos a partir dos valores, crenças, normas e tradições, modelos culturais 
que cada um possui, tendo consequências de significado diferentes para cada um. 

 Relacionando os novos significados propostos por Verganti (2012) adentrando aos 
aspectos culturais de uma sociedade, Andrade (2014) explicita a importância e o impacto 
que pode gerar futuramente. 

Os aspectos culturais podem nortear produções vindouras, fortificando 
aspectos identitários, que contribuem para a formação do imaginário social, 
o qual corresponde ao conjunto de relações imagéticas que atuam como 
memória afetivo-social de uma cultura e um substrato ideológico mantido 
pela comunidade (ANDRADE, 2014 p. 44). 

 

 A definição do significado hoje em dia provêm inicialmente da década de 70 em 
plena era industrial, quando Jochen Gros e Richard Fischer, integrantes da Academy of Art 
and Design Offenbach na Alemanha, propuseram a Teoria da Linguagem do Produto, criando 
a distinção entre as funções práticas, caracterizadas pela ergonomia, ecologia, processos e 
materiais, e as funções de linguagem do produto, através dos aspectos formais e 
comunicativos.  

 Posteriormente Gros subdivide a função da linguagem em funções estéticas e 
semânticas, esta última por sua vez sendo dividida entre as funções indicativas e a 
simbólicas (STEFFEN, 2007). 

A função simbólica, por sua vez, refere-se às concepções e associações que 
vêm à mente das pessoas, enquanto contempla um objeto (por meio do 
repertório sócio-cultural, histórico, aspectos tecnológicos, econômicos e 
ecológicos). [...] Para tanto, considera-se de relevância conhecer as normas 
culturais e o contexto para compreender a mensagem e o significado de um 
produto ou serviço na forma como foi pretendido (ANDRADE, 2014 p. 51). 
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 Ferrara (1986) pontua que a criação de novos significados implica na relação entre os 
interpretantes, como redes colaborativas multidisciplinares, processo que reestrutura as 
informações anteriores em confronto com novas experiências, norteando o surgimento de 
novos significados relacionados a produtos, serviços, modelos de negócios, entre outros. 

 Para fomentar novos significados, Verganti (2012) propõe três possíveis estratégias 
para o fomento de inovações: 

I.Inovação radical a partir da implementação de novas tecnologias alternativas 
II.Inovação incremental desenvolvida pelo mercado, consistindo na reconfiguração dos 

produtos e serviços existentes 
III.Inovação radical através de criação de novos significados, conceito proposto pelo Design 

Driven Innovation 
 

[...]o motor da inovação é a capacidade para compreender, antecipar e 
influenciar a emergência de novos significados de produtos”, prospectando 
novos mercados (JEGOU, 2001). 

 

Figura 03: As três estratégias de inovação.  

Fonte: adaptado VERGANTI (2009) 
 

Segundo Norman & Verganti (2012), para facilitar o entendimento relacionado ao 
processo de inovação incremental e radical, os autores propõem um gráfico nominado  hill-
climbing paradigma (Figura 03) , onde informam a trajetória de vida de um produto (A) pode 
aprimorar através de melhorias incrementais, através do design centrado no usuário em 
conjunto com pesquisas relevantes, chegando ao ponto (B). Mas somente através de 
inovações radicais configuram-se em mudanças de significado ou/e tecnológica, passando 
para uma coluna diferente (C), e somente então poderia desenvolver melhorias 
incrementais (D). 

Verganti (2012) pontua que a implementação de inovações radicais é considerada de 
alto risco para os investidores, mas em contraponto representam uma das maiores fontes de 
vantagem competitiva a longo prazo. Tais processos divulgados pelos autores citam 
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aplicações em produtos, mas também existindo a possibilidade da inovação incrementada 
ao serviço. 

 

 

Figura 04: Adaptação do The hill-clinbing paradigma applied to incremental and radical innovation.  

Fonte: adaptado Norman & Verganti (2012). 

 

Outra questão relevante explanada pelos autores trata-se sobre a classificação dos 
interpretes, considerados como indivíduos e empresas com expertises de relevância, que 
analisam o mesmo público-alvo sobre diferentes pontos de vista, de forma colaborativa. 
Verganti (2012) propõe o desenvolvimento de um laboratório onde os interpretes trabalham 
de forma colaborativa, almejando a utilização  otimizada das informações obtidas a partir de 
pesquisas relacionadas à sociedade, propondo uma análise sistêmica, caracterizado pela 
quebra de linearidade e valorização da intuição. Envolver equipes multidisciplinares passa a 
ser relevante, pois: 

[...] as empresas tendem a envolver apenas os intérpretes que já têm uma 
posição central no segmento em que atuam e essa estratégia pode parecer 
segura. No entanto, baseia-se mais no passado que no futuro (VERGANTI, 
2012, p.154). 

 

3.7 Design Orienting Scenarios – D.O.S. 

 Inserido no contexto de metodologias inovadoras, diversos autores continuam a 
questionar de que maneira o designer pode solucionar novos problemas, e até antecipa-los, 
estimulando para que diversas áreas das ciências promovessem a pesquisa de modelos e 
metodologias prospectivas e adapta-las para seu campo de estudo. Os pesquisadores 
Manzini e Jagou (2000) iniciaram a analisar estratégias futurológicas a partir da criação de 
cenários, identificando diversos denominadores em comum ao design, posteriormente 
classificando-os em três pontos principais: 
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 Pluralidade de hipóteses: cenários destinam-se a um conjunto de hipóteses que se 
enquadram em um panorama de possíveis evoluções futuras de uma determinada 
situação atual 

 Normas de narrativa: cenários são “histórias” descrevendo os passos de decisão, 
ação e suas articulações que irá definir uma situação futura relacionada ao presente 

 Análise do passado ou previsão desejável: neste ponto pode-se desenvolver cenários 
ou partindo de uma análise da situação presente relacionada ao seu passado, 
traçando os principais critérios evolutivos para determinar uma evolução futura, ou 
então cria-se a partir de um futuro desejável com um objetivo a ser alcançado, 
analisando sua viabilidade e as condições da ocorrência, enfocando as presentes 
ações a serem implementadas 

Fonte: adaptado MANZINI & JAGOU (2000) 

 O objetivo principal da abordagem projetual através do desenvolvimento de cenários 
futuros seria então representar e apreender os possíveis futuros de uma determinada 
situação. Tal ferramenta é utilizada para prospectar objetivos gerais no desenvolvimento da 
“política do fazer” denominada Policy Oriented Scenarios - POS ou então utilizada a partir de 
um determinado questionamento ou necessidade de um grupo de atores, classificados como 
Design Oriented Scenarios - DOS (JAGOU 2002). 

 

3.7.1 P.O.S. x D.O.S. 

 Manzini & Jégou (2000) pontuaram as principais diferenças entre as duas 
abordagens, elencadas a seguir: 

Atores atuantes: POS foi desenvolvido com o proposito de colaborar a tomada de 
decisões políticas em níveis gerais e amplos, enquanto o DOS aplica-se em projetos a níveis 
empresariais ou de uma determinada instituição. Além da questão de diferença de escalas, a 
principal diferença está nos stakeholders: enquanto POS inicia a partir da definição e 
identificação dos atores atuantes, DOS possui um alcance social mais amplo, impedindo a 
identificação individual dos atores 

Identificação de sistema: a delimitação do sistema que refere-se a abordagem do 
POS, definindo a metodologia que consiste na identificação de um numero limitado e 
gerenciável de variáveis-chave entre a infinidade de fatores que pode se relacionar com a 
situação. Já o sistema referenciado para DOS é identificado desde o inicio, fazendo com que 
qualquer sistema relacione-se diretamente com a empresa ou instituição em questão. O 
sistema é composto pelo ambiente estratégico centrado na empresa ou na área 
socioeconômica da instituição, descrevendo precisamente como tal estrutura funciona, 
nomeados respectivamente de “DOS com base no ator” (actor-based d.o.s.) e “DOS com 
base na função” (function-based d.o.s.). 

Questões e propostas: a partir de macrotendências e questões emergentes, o p.o.s. 
tende a caracterizar através de uma ou mais visões globais da sociedade, tendo o efeito de 
várias decisões políticas à uma pluralidade de escolhas individuais. Diferentemente do d.o.s. 
que tende a mostrar os efeitos das decisões singulares de um determinado grupo de atores 
focando no sistema, identificando macrotendências a partir de uma ou mais visões deste 
sistema em analise. 
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3.7.2 D.O.S. com base na função 

 Manzini (1998) descreve que o desenvolvimento de cenários com base na função 
desenvolve-se a partir da formação e integração de três categorias de elementos básicos 
projetuais: 

Objetivos: finalidades específicas articuladas a um sistema de perspectiva mais 
amplo que o sistema está inserido. Eles devem ser coerentes com a missão geral do ator em 
questão e com desenvolvimento posterior visando o médio e longo prazo 

Estratégia: são possíveis convergências entre proposições específicas alinhadas com 
os objetivos definidos anteriormente e organizações socioculturais e\ou tecno-economicas 
descritas como macrotendências emergentes. Estes indicadores são estratégias no sentido 
de viabilizar possíveis ações que não seriam viáveis sem tais conhecimentos. 

Proposição: são produtos-sistemas possíveis de serem desenvolvidos em uma 
determinada situação estratégica. Neste sentido, ideias e projetos são considerados 
“proposições” enquanto forem coerentes com uma ou mais macrotendências emergentes 
analisadas e respondem a um ou mais objetivos elencados. 

3.7.3 Cenários em D.O.S. 

 O processo de D.O.S. é promovido a partir de uma demanda específica que envolvam 
diversos stakholders, necessitando a criação de Cenários como estratégia para expor as 
diversas visões dos atores. Meroni (n.d) pontua os critérios principais da aplicação da 
metodologia D.O.S. através dos cenários, neste caso analisar o sistema de atores e pontuar 
as forças e fraquezas em termos da Sustentabilidade; definir e entrar em acordo comum 
com os objetivos e intenções para o desenvolvimento de PSS; gerar ideias para possíveis 
soluções e expor a partir de diagramações (MERONI, n.d.). 

 Outro quesito relevante no momento do desenvolvimento de cenários está na 
identificação das macro tendências relevantes que podem influenciar o PSS em questão. A 
macro tendência é considerada como uma mudança geral no contexto do sistema analisado 
que possui efeito potencial para atuar no processo em desenvolvimento. 

 Meroni, Manzini & Jagou (n.d) desenvolveram a estratégia de D.O.S. através de 
premissas da sustentabilidade, objetivando desenvolver propostas de Sistemas de Produto e 
Serviço – PSS favorecendo empresas e setores de mercado, sendo necessário a criação de 
cenários para poder expor as diversas visões. 

A metodologia de construção de cenários consiste em uma série de 
processos para sistematicamente explorar o potencial de reconfiguração do 
PSS em questão, descritos como cenários alternativos. Este processo é útil 
em situações complexas com elevado numero de variáveis e grande numero 
de atores. É aplicado no inicio do processo de inovação, com o intuito de 
começar de maneira coerente e organizada- sem reduzir a interação criativa 
necessária para construir visões compartilhadas (MERONI, n.d.). 

 

 Manzini & Jagou (2000) propõe um processo metodológico de desenvolvimento de 
cenários a partir do dialogo constante entre dois processos recíprocos: 

 Processo bottom-up indutivo, a partir da criação, tentativas, novas ideias para a 
reconfiguração do PSS em questão. 
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 Abordagem top-down dedutiva, a partir de uma exploração sistemática de 
reconfigurações promissoras do sistema atual, descrevendo cenários alternativos e 
sugerindo novas soluções provisórias. 

 Ambos processos indutivos e dedutivos podem ser descritos como uma sequencia de 
atividades consecutivas e coerentes. Na pratica, as duas abordagens são conduzidas em 
paralelo, como um dialogo interativo, convergindo progressivamente no sentido de limitar 
um conjunto de cenários promissores e uma quantidade relativa de soluções viáveis. 

Segundo Meroni, Manzini & Jagou (n.d) o processo indutivo é composto por 3 passos: 

1. Sessões Criativas: objetiva elaborar tentativas de soluções espontâneas, através de 
sessões de brainstorming  tradicional  em sub-grupos 

2. Clustering e organização:  tem como intuito organizar as possíveis soluções elaboradas 
previamente, podendo elenca-los em um diagrama de polaridades. 

3. Descrição das características: a descrição serve como forma de expressar as 
características das quatro áreas geradas no mapa de polaridades. Diversas vezes uma das 
quatro áreas haverá a descrição do PSS em questão, enquanto as outras três irão propor 
cenários alternativos. 

Já o processo dedutivo é formado por: 

1. Lista das possíveis polarizações: a partir da análise do material inicial do projeto, serão 
sistematizados as possíveis polaridades permitindo mudanças na estrutura do PSS, 
mantendo em mente os objetivos do projeto proposto. 

2. Combinação de duas polarizações: Cada conjunto de polarização da etapa anterior pode 
ser explorado para definir propostas de novas áreas de solução, sendo selecionado o par 
mais relevante. 

3. Sessão criativa: criação de brainstorming a partir das polaridades selecionada 

 A partir de ambos processos, será possível descrever 4 cenários através dos 
diagramas de polaridades, onde cada quadro envolverá visões de novas ideias de possíveis 
soluções. 

A utilidade dos cenários em possibilitar a tomada de decisões cresce a partir da turbulência 
do contexto em que está inserido, da complexidade dos sistemas operacionados 
atualmente, e dos números de atores envolvidos (MERONI, MANZINI & JAGOU n.d.).  
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  4. WORKSHOP: DESIGN APLICADO A CENÁRIOS - DAC 
 

A investigação realizada durante o mestrado relacionando as metodologias 
contemporâneas do design em conjunto com processos prospectivos através de questões 
urbanas culminou na oportunidade de gerar conhecimento a partir de reflexões 
multidisciplinares envolvendo distintos atores, tanto na esfera pública quanto privada e 
meio acadêmico. 

Visando desenvolver um processo no qual fosse produzido conhecimento a partir de 
atividades interdisciplinares de maneira propositiva com a finalidade de propor cenários 
prospectivos sustentáveis para a cidade do Recife,  foi desenvolvido um modelo de 
workshop que abordasse os diversos aspectos estudados, envolvendo tanto campos 
inovadores do design, mas levantando também questões urbanísticas voltadas à mobilidade 
urbana sustentável.  

Para isto investigou-se inicialmente a questão do desenvolvimento de workshop 
como ferramenta estratégica projetual, para em seguida aprofundar-se na temática da 
mobilidade urbana sustentável através da cidade de Medellín como referência de cidade 
socialmente inovadora. 
 

4.1 Workshop como instrumento de projeto 

 
Workshop, definido como atividade cujo objetivo consiste em aprofundar a discussão 

sobre temas específicos através da apresentação de casos práticos realizados por um 
moderador, é uma prática difundida em cursos de arquitetura e urbanismo que possuem 
como finalidade o debate de interesse do grupo de maneira propositiva, chegando a um 
resultado ao final da atividade (INEICHEN, n.d.). 

Geralmente a dinâmica do workshop é dividida em três fases: exposição, discussão 
em grupo e conclusão. A atividade pode também utilizar a técnica de focus group ou grupo 
focal  a partir do momento que os participantes envolvidos são conhecedores nas áreas 
discutidas, como elucida Cybis et al. (2007). 

Ineichen (n.d.) aponta que o workshop como ferramenta para desenvolvimento 
projetual nasceu ainda nos anos 20, através de um modelo de ensino de Arquitetura 
proveniente da escola Bauhaus. Sob a direção de Walter Gropius, este novo projeto 
pedagógico que se tornaria modelo da arquitetura moderna, pretendia reconciliar a 
arquitetura com a abordagem científica e o cresimento da industria em desenvolvimento. 
“Gropius defendia a educação do artista-artesão para o design com base em workshops; A 
idéia era romper as barreiras entre disciplinas e assim responder à crescente produção 
industrial. [...] nesta escola pregava-se também o aprender a partir do fazer, em vez da 
dedicação exclusiva à teoria.”(INEICHEN, n.d.). 

Como aponta o arquiteto Ineichen (n.d.), a prática do workshop em ambiente 
acadêmico atualmente passa por uma expansão em distintas escolas de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo do mundo inteiro, utilizando alguns elementos para a atividade 
tornar-se bem-sucedida, como: concepção colaborativa; participação em tempo integral em 
um período curto e intenso de atividades; acompanhamento de um especialista e por final a 
apresentação projetual (INEICHEN. n.d.). 
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A realização das quatro oficinas Arquitetura da Paisagem nos mostra um 
caminho para tão sonhada transdisciplinaridade acadêmica, na qual a partir 
de um problema de projeto é possível integrar atividades de graduação, pós-
graduação e extensão, reunindo vários saberes e experiências, de instituições 
diversas, na realização de um objetivo comum (DIAS, 2009). 

 

4.2 Metodologia Charrette Design 

 

Inserido no contexto de arquitetura e Urbanismo, outro conceito semelhante ao 
explicitado que torna-se relevante no ambiente de atividades propositivas é o de Charrette 
Design. De origem francesa surgida na École des Beaux Arts de Paris no século XIX foi um 
processo desenvolvido a partir de um problema enunciado a ser solucionado em um prazo 
pré-determinado, onde os professores coletavam os desenhos finais para realizar críticas em 
um carrinho (charrette), enquanto os alunos executavam a finalização de seus projetos sob 
pressão (KELBAUGH, 1997). 

Atualmente este processo, amplamente difundido no mundo anglo-saxão, tornou-se 
uma metodologia que consiste em um modelo de workshop com ênfase em desenho 
e  planejamento colaborativo, sendo amplamente utilizado como forma de trabalho em 
campos acadêmicos, empresariais e na sociedade civil. A Charette lida geralmente com um 
problema de design urbano de relevâcia social e cívica, e “foram criadas para favorecer 
soluções visíveis e criativas para clientes reais e usuários, ao contrário de um exercício 
teorico ou pedagogico em prol do corpo docente ou estudantes” (KELBAUGH, 1997, p.14). 

O charrette design é um método de séries de atividades, onde pessoas 
representantes de multiplas disciplinas como design, arquitetura, jornalismo, atividades 
comunitárias, colaboram em criar ideias para solucionar um desafio bem definido.  (JAPAN 
SOCIETY, 2010). 

A primeira iniciativa com Charrette em comunidades é ressaltada por Lennertz e 
Lutzenhiser (2006) em 1947, através do Urban Land Institute atuando em Louisville, 
Kentucky. Através de uma intensa oficina de cinco dias, próximo ao local de intervenção, 
contando com a participação de stakeholders, visitas ao local e entrevistas com equipe de 
especialistas. Os autores relatam diversas outras experiências nos Estados Unidos, com 
cunho urbanístico e processo participativo da comunidade em diversas cidades como 
Okhlahoma, Rapid City, San Francisco, Inidianapolis, Austin, entre outros (LENNERTZ, 2006). 

No livro The Charrette Handbook produzido por Lennertz e Lutzenhiser (2006) os 
autores sintetizam em três etapas o desenvolvimento de uma Charrette Design sendo estes: 
pesquisa, educação e preparação, sendo descrito de forma minuciosa e detalhada, através 
de orientações para cada equipe, materiais necessários para o desenvolvimento de 
atividades como papelaria, adesivos coloridos, canetas, post-it, projetores, como também 
descrevem as distintas atividades a serem realizadas pelos organizadores, desde a etapa que 
antecede a oficina ao levantamento dos resultados propostos. 

O guia sugere que a dinâmica aconteça em quatro a sete dias de trabalho 
consecutivos, com o objetivo de chegar a um plano exequível, cuja implementação seja 
benéfica através do envolvimento de todos os stakeholders. A oficina acontece em duas 
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fases: a primeira seria a fase criativa, onde os participantes desenvolvem o conceito do 
projeto, e em seguida a parte de produção, onde é aprofundado através de detalhamento 
técnico. Lennertz e Lutzenhiser (2006) indicam que ao final, o resultado deva ser 
apresentado através de reuniões públicas para informar e validar o projeto a ser 
implementado.  

 

4.3 Objeto de estudo  
 

Neste caso a pesquisa teve como objeto de estudo o projeto “Recife 500 anos”, 
propondo o desenvolvimento de cenários prospectivos voltados a mobilidade urbana 
sustentável. Para isto analisou-se o contexto atual da cidade do Recife, posteriormente 
aprofundou-se na temática da mobilidade urbana sustentável culminando no estudo de caso 
da cidade de Medellín. 
 
4.3.1 Cidade do Recife 

Durante vários séculos a capital pernambucana foi referência em estimulo ao uso de 
transportes coletivos como bondes elétricos, utilização das amplas vias marítimas, como 
informa Milfont (2012) ao considerar em seus estudos um dos fatores relevantes para a 
ampliação da malha urbana da cidade do Recife ter se desenvolvido a partir das vias fluviais 
da capital durante o século XVIII, onde o transporte marítimo se destacava como meio 
principal para locomoção de pessoas e de cargas, através de grandes embarcações, canoas à 
remo e a vela. 

A cidade ampliava seu território, aterrando os mangues e camboas, mas 
dinamizava seu cenário aquático, construindo lanços de cais e reformas em 
rampas de portos fluviais. O período compreendido entre 1835-1844 
sinalizou a gênese das reformas urbanas no Recife (MILFONT, 2012 p. 2). 

 

Segundo Barbosa (2011), outra questão relevante relacionada a mobilidade estava na 
inserção dos bondes em trilhos, obtendo grande repercussão e notoriedade para a capital 
pernambucana, trazendo novos investimentos para a cidade. Pontuado pela grande 
transformação urbanística a partir dos trilhos na metade do século XIX, promovendo ampla 
transformação nos aspectos socioeconômicos da cidade. 

[...]A capital pernambucana já possuía, em 1912, 81.156km de linhas, 27 
locomotivas, 889 muares, 217 carros de passageiros e 64 carros de carga. Os 
bondes funcionaram até o final da década de 1950. Inicia-se então, no Recife, 
a fase do transporte de passageiros por ônibus trólebus (BARBOSA, 2011). 

 

Atualmente a cidade não possui mais bondes elétricos nem transporte fluvial como 
nos séculos anteriores, na contramão possui o maior congestionamento automotivo do país 
como informa o relatorio realizado pela empresa holandesa tomtom (2014) que indica que a 
capital pernambucana possui o pior congestionamento brasileiro em horário de pico. 

A causa provem de diversos fatores relacionados diretamente a mobilidade, como o 
favorecimento do transporte individual em detrimento do transporte não motorizado e do 
transporte público, mas também a desordenada ocupação do território urbano, muitas 
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vezes em área de risco como morros e nas margens de rios e canais, proporcionando um 
deficit de infraestrutura básica e impactando diretamente na qualidade de vida dos 
recifenses, como informa o diagnóstico desenvolvido pelo poder público municipal do 
Recife, quando afirma que:  

“A ocupação de áreas de encostas, principalmente pela população pobre; 
essa ocupação foi realizada de forma desordenada, com baixo padrão 
construtivo e uso incorreto do solo, trazendo impactos ambientais, como 
erosões e ruptura de taludes e supressão da vegetação, com perda de solo de 
superfície e instabilidade de encostas, contribuindo para uma série de riscos 
para a população residente..” (PREFEITURA - Plano diretor do Recife 2012).  

 

Como aborda o diagnóstico, um dos maiores problemas relacionados ao processo de 
verticalização e de adensamento dos espaços urbanos na cidade é a maneira que é realizada, 
com a necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre as problemáticas locais e o 
impacto que irá gerar, evitando que o plano torne-se incompatível com a paisagem urbana e 
com a capacidade das estruturas das áreas mais adensadas. Como exemplo a comunidade 
das Graças e de Casa Forte discutiram a possível restrição quanto aos parâmetros 
urbanísticos estabelecidos para estes bairros. 

“Quanto à verticalização, dados de outubro de 1990 assinalavam que a 
cidade ainda era predominantemente horizontal, uma vez que 56% do total 
da área construída correspondia às edificações de 01 pavimento. [...] 
Considerando-se os dados de 1996, constata-se que Boa Viagem tinha 43% 
de suas unidades habitacionais em imóveis com mais de 10 pavimentos, 
passando em 2003, para 57%. Dessas, 4,19% localizam-se em edificações com 
mais de 20 pavimentos” (PREFEITURA - Plano diretor do Recife 2012). 

 

Diferentemente do século XIX, onde o processo de formação e estruturação da 
cidade do Recife ocorria através da relação condicionada pelos recursos naturais disponíveis 
na região, como rios, mangues, costas, cuja inserção no ambiente construído agregava valor 
ás práticas urbanas, o diagnóstico informa que nas décadas mais recentes a cidade começou 
a se configurar desconsiderando tais questões ambientais e climáticas e focando no 
desenvolvimento imobiliário e econômico de diversas áreas, com consequencias alarmantes 
nos dias atuais. 

“De modo lamentável, o padrão de configuração espacial do Recife virou as 
costas aos ambientes naturais que integram a paisagem urbana. Até a década 
de 20, o processo de formação e estruturação do Recife ocorreu, em grande 
parte, condicionado pelos recursos naturais, cuja inserção no ambiente 
construído agregava valor às práticas urbanizadoras, a partir de então, essas 
práticas, na maioria das vezes, desprezaram esses recursos, quer como 
elemento natural quer como parte importante da paisagem construída”  
(Plano diretor do Recife 2012 - diagnóstico). 

Em contraponto atualmente a capital do estado vem sendo palco de obras de grande 
porte como a implantação do Porto de Suape localizado na cidade do Cabo na região Sul, a 
construção da fábrica da FIAT e do polo farmacoquímico - Hemobrás estimulando um amplo 
adensamento ao norte da capital, além do desenvolvimento da Cidade da Copa em São 
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Lourenço a Oeste de Recife permitindo que a cidade possa se favorecer de sua localização 
estratégica para voltar a ser referência não só no setor econômico, mas também na questão 
social e ambiental. 

Diversos setores da sociedade, tanto na esfera econômica e acadêmica, mas também 
através de movimentos sociais incitados pela vontade de transformar a cidade vêm se 
debruçando na temática do futuro da cidade atrelado a questões sustentáveis, vivenciando 
atualmente um momento impar onde diversos grupos não só questionam, mas também 
propõe novas soluções para o futuro do Recife. Aqui estão elencados os projetos que vêm se 
destacando no campo acadêmico desenvolvido por distintas instituições da cidade do Recife 
em parceria com o poder público. 

 

4.3.1.1 Parque Capibaribe 

Proposto em 2013 através do grupo de pesquisa Incity do departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, o projeto possui 
como intuito propor a revitalização e reestruturação do entorno das margens do Rio 
Capibaribe, um dos principais afluentes do Estado de Pernambuco, demonstrando o 
interesse tanto por parte do poder público como pela sociedade civil em reverter a situação 
atual do entorno urbano.  

A iniciativa promove diretrizes de articulação entre o Rio Capibaribe e os espaços 
urbanos, conectando as bordas com os equipamentos existentes na cidade e espaços de 
área verde, propondo a criação de ciclovias e interligando vias de ônibus com uma nova 
experiência de articulação modal de transporte.  

“[...]O Parque Capibaribe promove também uma mudança de mentalidade da 
população em relação ao rio, lançando um olhar inovador para as inúmeras 
possibilidades de ações nas águas do Capibaribe”  (PARQUE CAPIBARIBE). 

 

O projeto desenvolveu suas diretrizes a partir do resultado de 12 grupos de 
investigação de diversas instituições, envolvendo 42 pesquisadores ao longo de sua 
trajetória. A proposta instiga as pessoas a se envolverem com o rio a partir de quatro 
relações:  
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Chegar: As ruas oferecem percursos que priorizam pedestres e ciclistas, com arborização e 

calçadas generosas. Um novo sistema de relação entre ruas, bairros e o Parque, que 

promove a reapropriação da cidade. 

Atravessar: Com a construção de novas pontes de pedestres e a consolidação de diversas 

travessias de barco e de vários mirantes nas margens, atravessar o rio, seja a pé ou de 

bicileta, irá transformar o cotidiano do Recife. 

Percorrer: Uma nova via humanizada que oferece um passeio de mais de 40 km sem 

interrupções, onde pedestres e ciclistas percorrem tranquilamente a cidade, na sombra dos 

mangues, na brisa do rio 

Abraçar: Novos espaços públicos de permanência na beira das águas do Rio Capibaribe. 

Lugares dedicados à cultura, ao esporte e ao lazer. Atividades inovadoras que expandem o 

imaginário e as expectativas das pessoas em relação ao rio. 

 

O plano inicial prevê a construção de 65 ruas-parque, 30 alamedas, além de 45 
quilômetros de vias por onde podem passar bicicletas. Entre as ações estão a requalificação 
da Avenida Beira Rio, criação de mirantes e espaços contemplativos, implantação de jardins 
e praças, entre outros serviços para a população. 

“Esse projeto é o que estamos chamando de urbanismo emergente, que vai 
costurando todas essas coisas. Cada ação que for construída nessa visão, de 
um conjunto, vai somando a novas visões e de repente temos essa coleção 
de bairros, de qualidade, de ações, de vida, dentro do Rio Capibaribe, dentro 
de uma cidade-parque, em uma visão de 500 anos do Recife em 2037” 
(MONTEZUMA). 

 

4.3.1.2 Plano Centro Cidadão 

O projeto proposto em Maio de 2015 pela Prefeitura do Recife  em convenio com a 
Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP objetiva desenvolver estudos urbanos 
voltados ao Centro Expandido Continental da cidade do Recife, que compreende seis bairros: 
Santo Amaro, Boa Vista, Soledade, Ilha do Leite, Coelhos e Paissandu.  

As análises visam a proposição de diretrizes urbanas relacionadas a ocupação do solo, 
do patrimônio existente, da economia da área, a mobilidade, aos espaços públicos e a 
infraestrutura urbana. Como entrega final para a sociedade serão disponibilizados os 
Cadernos de Planejamento Integrado, que poderão servir como referência para futuros 
estudos projetuais tanto públicos como privados, para a área analisada. 

“O conceito preliminar adotado é o Espaço Urbano Cidadão, no qual a 
(re)conquista da integração entre esses espaços públicos e privados é 
premissa fundamental. Mais do que apresentar resultados definitivos ou 
soluções ideais para os diversos problemas identificados no Centro 
Expandido Continental, o Plano pretende contribuir com a revisão de valores 
urbano-arquitetônicos e de cidadania, através da construção de referenciais 
de planejamento” (CENTRO CIDADÃO). 
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Em uma segunda etapa será proposto um plano específico com estudos 
arquitetônicos para o bairro de Santo Amaro, no trecho classificado como Núcleo de 
Economia Criativa. Como justificativa pelo estudo específico destes bairros, o projeto 
informa que a área ainda possui capacidade de desenvolvimento e expansão das áreas 
privadas, com potencial de transformação em curto e médio prazo  

“apontando para a urgência de um planejamento integrado e cidadão, onde 
boa parte da área poderá ainda ser referência de qualidade urbana, 
considerando conjuntamente aspectos relacionados ao patrimônio edificado, 
a viabilidade econômica, a forma de ocupação do solo, a variedade de usos, a 
relação harmônica entre as proporções das edificações projetadas com o 
entorno preexistente e com a escala humana, entre outros”  (CENTRO 
CIDADÃO). 

 

 

4.3.1.3 Recife 500 anos 

Diversas cidades globais passaram por momentos decisivos, onde as dificuldades 
foram revertidas em novas oportunidades para a cidade se reinventar. Seguindo este 
pensamento, atrelado a tendências das metropoles mundiais de realizar planejamentos a 
longo prazo, o poder municipal  em conjunto com o Núcleo de Gestão do Porto Digital – 
NGPD, criaram o projeto “Recife 500 anos”, com objetivo de desenvolver estratégias e 
planos para tornar a cidade do Recife referência em qualidade de vida.  

Inspirados pelo sucesso do Parque Tecnológico, que cumpriu diferentes ciclos de 
amadurecimento, ao imaginar futuros, converter imaginação em estratégias, e estas em 
projetos executados que entregaram a sociedade resultados concretos, as lideranças do 
Porto Digital propuseram ao poder público municipal uma proposta desafiadora: criar as 
condições para concepção de uma organização não governamental inovadora, controlada 
majoritariamente pela sociedade civil organizada, porém, com participação das esferas 
públicas, com o objetivo de planejar e ser ela, a gestora de ações, projetos e melhores 
estratégias com a capacidade de redesenhar o futuro do Recife.  

Segundo o site do projeto “Recife 500 anos” informa que o objetivo principal é 
construir um Plano Estratégico de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazos para a cidade 
do Recife, tendo como referência o ano do aniversário de 500 anos da cidade, 2037. 

O Plano apresentará estratégias que indicarão o direcionamento para o alcance da 
Visão de Futuro da cidade, sendo formatadas em uma Carteira de Projetos Estratégicos 
visando a transformação da realidade atual da cidade.  
Na prática o projeto atuará em 04 eixos distintos: 

 Inclusão e Desenvolvimento humano 

 Desenvolvimento Econômico 

 Espaço Urbano e Mobilidade 

 Sustentabilidade Ambiental 
 

Para isto o site do projeto informa que o Recife 500 anos foi subdividido em 11 etapas 
descritas a seguir: 



58 
 

 
Conselho Recife 500 anos 
O Conselho Recife 500 Anos será um dos pilares balizadores da formulação do Plano e será 
acionado em diversos momentos do Projeto para reflexões e construções estratégicas. Esta 
instância de interação faz parte de um amplo processo de envolvimento e engajamento da 
sociedade, que contará ainda com Audiências Públicas e Oficinas de Ideação com 
representantes da sociedade organizada, além de especialistas. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Benchmarking 
O Benchmarking é um processo de comparação sistemática de desempenho e boas práticas 
reconhecidamente bem-sucedidas no objeto de estudo, neste caso, a cidade do Recife. 
O objetivo é conhecer, assimilar e possivelmente adaptar as soluções, estratégias, processos 
ou mecanismos que outras cidades, estados ou países fizeram ou estão fazendo melhor. O 
foco em experiências reais mostra que as soluções são possíveis e, muitas delas podem ser 
adaptadas à realidade local. A exploração de experiências bem-sucedidas de outras 
localidades proporciona um “olhar para fora”, levando a criação de insights para a 
construção de uma Visão de Futuro. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Pesquisa - O Recife que temos vs. O Recife que queremos” 
Toda a população é convidada a participar e compartilhar o sentimento de viver no Recife e 
sonhos sobre o futuro da cidade. 
No Portal Recife 500 Anos, existe a área Pesquisa quantitativa relacionado ao atual 
momento e o futuro desejado para o Recife. De modo complementar, serão realizadas cerca 
de 100 entrevistas com formadores de opinião, empresários, artistas, lideranças da 
juventude, lideranças populares e especialistas para entender mais profundamente a 
situação atual da cidade e expectativas em relação ao futuro do Recife. Dentre as 100 
entrevistas, 30 serão individuais e as outras 70 serão agrupadas em Grupos Focais para 
discutir e levantar percepções sobre o Recife.  

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Análise retrospectiva da cidade do Recife (1990-2015) 
O objetivo dessa etapa é elaborar um diagnóstico que ajude a entender em quais áreas a 
cidade avançou e em quais precisa de maior suporte para o seu desenvolvimento. Para isso, 
será elaborada uma análise da evolução recente do Recife e de sua região metropolitana, a 
partir de estudos e de bases de dados existentes. 
A análise de dados inclui a coleta de dezenas de indicadores (demográficos, econômicos, 
sociais, ambientais e urbanísticos da região). Além disso, será elaborada a síntese dos 
estudos e dados analisados, visando compor uma visão de conjunto da dinâmica de 
desenvolvimento da cidade. 

(RECIFE 500 ANOS) 
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Cenários de Médio e Longo Prazos para o Recife 
Será projetada a evolução da cidade com dois recortes temporais, 2020 e 2037. A construção 
de cenários é uma prática que permite a identificação de incertezas e a antecipação de 
oportunidades e, assim, amplia as chances da cidade de fazer face aos desafios futuros do 
Recife. Cada cenário elaborado oferecerá uma visão integrada do desenvolvimento da 
cidade, considerando as dimensões social, econômica, ambiental, institucional, urbanística e 
tecnológica. Esta metodologia auxiliará na escolha das alternativas para o desenvolvimento 
da cidade para os próximos anos. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Visão de Futuro compartilhada pelos recifenses para os 500 anos do Recife 
Esta etapa consiste na elaboração da Visão de Futuro Recife 500 Anos, que corresponde a 
uma imagem objetivo para o Recife. É o desenho do futuro desejado para 2037, que ajudará 
na construção da identidade da cidade e da agenda que a colocará em trajetória de 
desenvolvimento sustentável no médio e longo prazos. Para o seu desenvolvimento serão 
considerados as grandes convergências de expectativas mapeadas nas pesquisas e consultas 
junto a atores relevantes e à sociedade recifense, além dos contextos interno e externo da 
cidade. A visão de futuro representa, portanto, um sonho bom e desafiador, mas alcançável 
no futuro. Atingi-la será uma conquista estratégica que repercutirá profundamente sobre a 
vida de todos os cidadãos recifenses. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Estratégia de Desenvolvimento 
Este é o momento de aprofundamento da estratégia, que tem início na elaboração da Visão 
de Futuro. É quando a proposta começa a tomar forma com base nos quatro eixos 
estruturantes de desenvolvimento: Inclusão e Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento 
Econômico, Ordenamento do Espaço Urbano e Mobilidade, e Sustentabilidade Ambiental. 
Tendo como base as atividades anteriores e a Visão de Futuro Recife 500 anos, o 
aprofundamento da estratégia conterá para cada eixo: premissas, objetivos, metas, 
iniciativas e indicação de projetos relacionados aos temas de cada eixo estratégico. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Carteira de Projetos e Ações Estratégicas e Plano Indicativo de Investimentos e 
Financiamento 
Esta etapa é destinada a elaboração de uma Carteira de Projetos e Ações Estratégicas e de 
um Programa Indicativo de Investimentos e Financiamento de médio e longo prazos para a 
cidade do Recife. Os Projetos e Ações são as iniciativas transformadoras que implementam 
as estratégias desenhadas, capazes de entregar resultados à população, pois apresentam 
grande efeito mobilizador nos órgãos públicos e nas instituições privadas em torno de suas 
agendas prioritárias. Além disso, permitem a concentração da atenção dos gestores nas 
ações que realmente farão a diferença para a cidade, evitando dispersão de esforços, 
recursos e perda de foco e produtividade. 

(RECIFE 500 ANOS) 
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Espacialização da Estratégia e Diretrizes para o Aprimoramento e Atualização do Plano 
Diretor e da Legislação de Uso e Ocupação do Solo 
Esta etapa contará com a análise dos processos e instrumentos de planejamento e gestão do 
Recife, incluindo a atual legislação. Além do estabelecimento de diretrizes para a melhoria 
do processo de planejamento da ordenação da cidade, e da legislação pertinente, com base 
na Visão de Futuro Recife 500 Anos, nos principais elementos da estratégia de 
desenvolvimento da cidade, e demais conclusões das etapas anteriores do Projeto. O 
objetivo principal desta etapa é garantir um alinhamento entre a estratégia de 
desenvolvimento do Recife no médio e longo prazos com os processos de planejamento e 
gestão da cidade. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazos para a Cidade do Recife 
2037 
Esse é o momento de consolidar os resultados das fases anteriores do Projeto. Com a 
concepção da Visão de Futuro, a definição de Objetivos Estratégicos e a identificação dos 
Projetos e Ações Estratégicas, o documento final consolidado do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Recife 500 Anos irá orientar as decisões dos gestores da cidade até o ano 
de 2037. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

Modelo de Governança Multi-institucional da Execução e Gestão do Plano 
Com o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazos para a Cidade do 
Recife formulado, será implantado um modelo de gestão, focado em resultados, para fazer 
com que as iniciativas desenhadas para a cidade sejam, de fato, entregues à população 
recifense com qualidade e dentro dos prazos definidos! O desenho deste Modelo tem como 
base o método de gerenciamento e monitoramento dos Projetos e Ações Estratégicas, que 
inclui diretrizes para garantir o alcance dos resultados do Plano, acelerar a tomada de 
decisões, e a utilização de sistema integrado e informatizado de gestão. 

(RECIFE 500 ANOS) 

 

“O Projeto Recife 500 Anos almeja uma efetiva transformação das realidades 
social, econômica, ambiental e urbana da cidade, mediante a superação de 
gargalos estruturais, de melhoras significativas da capacidade de entrega das 
instituições públicas e privadas, e da expansão da oferta de serviços públicos 
com incremento de qualidade à população” 
(RECIFE 500 ANOS). 

 

4.3.1.4 ARIES - Agência Recife para Inovação e Estratégia 

Para garantir a boa execução do projeto, o “Recife 500 anos” será implementado um 
Modelo de Governança Multi-institucional para garantir a boa execução e gestão do Plano, 
com referência ao modelo do Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD e será gerenciado 
pela Agência Recife para Inovação e Estratégia – ARIES. 
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Tal entidade tem como objetivo projetar o futuro desejado para os cidadãos 
recifenses a partir da formulação, articulação e gerenciamento de ações e políticas 
estratégicas e estruturadoras com propósito de oferecer meios que possam contribuir para 
condução da cidade do Recife a um novo futuro, fundamentado em princípios de 
sustentabilidade e equilíbrio ambiental, social, cultural e urbano.  

Para realizar tal processo estão sendo realizadas diversas atividades como workshop, 
pesquisa quantitativa e qualitativa, canais virtuais abertos nas redes sociais, palestras e 
rodadas de ideação em conjunto com stakeholders atuantes na cidade pernambucana de 
forma a horizontalizar a informação objetivando envolver o máximo de pessoas possíveis 
para o desenvolvimento do projeto. 

“Nossa proposta é unir cidadãos, sociedade civil organizada, entidades 
privadas e poder público em prol de um objetivo comum para a cidade do 
Recife, alinhado com os anseios e aspirações de cada uma das partes que 
compõem nossa cidade” (ARIES). 

 

4.3.2 Mobilidade Urbana Sustentável 

Hoje em dia vem sendo amplamente discutido questões relacionadas a 
sustentabilidade que vão além da construção, mas permeiam em outros níveis urbanos, 
envolvendo diversos agentes de forma a pensar nos novos desafios que as cidades atuais 
vêm atravessando. 

A questão urbana envolve diversas áreas de pesquisa como a arquitetura, o entorno 
mas também a mobilidade, que atualmente vem tendo grande relevância por detectar 
grandes problemas nas metrópoles, sendo necessário uma nova forma de planejar visando a 
sustentabilidade a longo prazo. Desta maneira a pesquisa aprofunda-se em metodologias e 
processos bem sucedidos de tornar uma mobilidade urbana mais sustentável, tanto no viés 
econômico, social e ambiental. Para isto a pesquisa aprofundou-se no concerne a 
sustentabilidade urban, a partir do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável – PMUS, 
documento desenvolvido pela União Europeia – EU que visa trazer estudos de casos bem 
sucedidos adotados por cidades inseridas na EU, objetivando melhorar a mobilidade através 
de diversos critérios pontuados a seguir. 

 

4.3.2.1 PMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável – PMUS da União Europeia - UE (2013), 
desenvolvido através de pesquisas e estudos de caso em cidades pertencentes a União 
Europeia, propõe uma abordagem mais eficiente de lidar com os problemas de transporte 
em zonas urbanas, através de diversas características como abordagem participativa e 
colaborativa através de stakeholders, que transformados em diretrizes, possuem o 
compromisso de apresentar soluções sustentáveis em conjunto com o desenvolvimento 
econômico, equidade social e qualidade ambiental.  

Segundo o documento do PMUS, é considerado o conceito de mobilidade urbana 
sustentável, ações que atendam a pelo menos 5 quesitos: 

 Assegurar a acessibilidade do sistema de transporte a todos 
 Melhorar a segurança do sistema 
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 Reduzir o ruído, a poluição atmosférica, a emissão de gases com efeitos de estufa e o 
consumo energético 

 Melhorar a eficiência e eficácia econômica através da relação custo-benefício do 
transporte de pessoas e bens 

 Contribuir para a promoção da atratividade e qualidade do ambiente e do desenho 
Urbano 

 
Segundo o documento, as políticas da PMUS englobam todos os modos e forma de 

transporte existente, incluindo público e privado, de passageiros e de carga, motorizados e 
não motorizados, imobilizados ou em movimento. Entre os benefícios, destaca-se a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, para a saúde e ambiente, melhoria da mobilidade e 
acessibilidade, melhoria da imagem da cidade, nova visão política, potencial de integração, 
além do crescimento da competitividade na cidade de forma a estimular a economia local. 

Para tal desenvolvimento a Comissão Europeia a partir de reuniões, entrevistas com 
diversos stakeholders, além da promoção de eventos realizados entre 2010 e 2013 com 31 
países europeus sendo 27 Estados Membros da UE e Croácia, Islândia, Liechenstein e 
Noruega, desenvolveram diretrizes projetuais pra que qualquer cidade possa desenvolver 
um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, elencadas em 11 etapas que foram 
subdivididas em 4 macrogrupos: preparação; fixação dos objetivos; elaboração do plano; 
implementação do plano. 

Figura 05: Etapas do PMUS.  

Fonte: PMUS (2013) 
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Preparação 

1. Determinar o potencial para o sucesso do PMUS 
2. Definir o processo de desenvolvimento e o âmbito do plano 
3. Análisar a situação da mobilidade e construção de cenários 

Fixação 

4. Desenvolver visão comum 
5. Definir prioridades e metas mensuráveis 
6. Definir conjunto de medidas eficazes 

Elaboração do plano 

7. Acordo de responsabilidades e garantia financeira 
8. Construção de plano de monitorização e avaliação 
9. Aprovamento do plano de Mobilidade Urbana Susteável 

Implementação do plano 

10. Garantia de comunicação e gestão adequada 
11. Avaliação das lições executadas 

(fonte PMUS 2013) 

Segundo os autores do documento, o desenvolvimento e implementação de um 
PMUS deverá ser entendido como um ciclo de inovação que é repetido numa lógica de 
melhoria contínua, de forma a sempre visar o beneficiamento a longo prazo. 

Cada país desenvolveu um PMUS a partir de suas necessidades, já que possuem 
estruturas urbanas, governanças e necessidades diferentes uma das outras, como por 
exemplo a Koprivnica localizada na Croácia, que inicialmente teve como objetivo identificar 
pontos estratégicos através de identificação de oportunidades de sua cidade e poder 
reestruturar os pontos fracos encontrados. Já em Bristol, Inglaterra, o objetivo principal é a 
da Gestão das competências políticas do PMUS. Cada cidade possui independência para 
desenvolver um PMUS a partir de sua problemática identificada no inicio do projeto. 

Ao longo do desenvolvimento dos projetos, foram identificados os atores relevantes 
– stakeholders envolvidos durante o planejamento que foram subdivididos em 3 grupos: 

 Stakeholders primários: aqueles que serão afetados, positivamente ou 
negativamente, pelas novas medidas de transporte, como cidadãos em geral, grupos 
sociais ou profissionais, certas áreas da cidade, organizações, entre outros. 

 Stakeholder-chave: Aqueles que possuem responsabilidade política, os que possuem 
recursos financeiros, e os que possuem competências e conhecimentos relacionados 
com os transportes 

 Intermediários: Pessoas que implementam a política de transportes, que 
desempenham relevantes atividades no domínio dos transportes, que representam 
grupos de interesse pertinentes, como associações, câmara de comércio, 
cooperativas 

Cada país obviamente possui suas peculiaridades e seus stakeholders diferem de 
cada local, sendo de extrema relevância identificar em cada cidade suas principais 
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necessidades, problemáticas, assim como os atores-chave para promover uma PMUS 
integrada com outras áreas. Neste caso a proposta pretende desenvolver cenários 
prospectivos, estando localizado ainda na etapa de Preparação. 

 

4.3.3 Medellín, Colômbia 

 A cidade de Medellín, Colômbia,  atual referência em cidade inovadora, onde através 
de um conjunto de serviços e projetos sociais a cidade conseguiu contornar a situação de 
cidade mais violenta do mundo em 1988, segundo a Times (1988), para ser reconhecida 
como uma das mais inovadoras a nível social da América latina. Através de um planejamento 
a longo prazo, em conjunto com trabalhos proveniente da parceria entre o poder público, 
setor privado e a academia, a cidade vem se transformando cada vez mais para uma cidade 
mais humana. 

 A cidade, com população de 2,3 milhões  habitantes, é a segunda maior cidade da 
Colômbia, atrás apenas da capital Bogotá. Atualmente a metrópole, outrora considerada a 
cidade mais violenta do mundo em 1988,  é atual referencia latino-americana pela elevada 
qualidade urbanística, após receber grandes investimentos voltados para o bem estar social.  

 Transmutou-se em referência mundial demonstrando como o investimento de 
políticas públicas com visão a longo prazo, parcerias entre os poderes públicos e privado, 
aliados a educação, cultura e reurbanização podem colaborar para um futuro melhor para 
cidade e seus habitantes. 

“Acreditamos que seria possível mudar nosso modo de fazer política e 
governar a cidade. E o fizemos por meio de um movimento cívico, 
independente, composto por pessoas advindas de ONGs, da sociedade civil, 
de organizações comunitárias, de universidades e de empresas privadas, sem 
nenhuma experiência em política “(MELGUIZO, 2011 p. 46). 

 

 Muxi (2014) informa que este processo iniciou antes dos anos 2000, através do 
investimento no transporte público com a ampliação do trem elevado, além da construção 
do Metrocable, sistema de teleférico  com objetivo de reduzir as distancias e as alturas ao 
acesso a bairros mais pobres situados nos pontos mais íngremes das colinas.  

 Em seguida, sob o mandato  do prefeito Sergio Fajardo, as linhas de transporte foram 
ampliadas, além da criação de infraestrutura nos espaços públicos com objetivo de 
melhorais a acessibilidade dos pedestres, através de ruas calçadas, rampas e escadarias  que 
sobrepassavam os desníveis. 

“Os novos parques e praças, as avenidas e espaços e os novos edifícios 
públicos provocaram uma mudança na acessibilidade e nas instalações 
públicas que tornaram mais visíveis, visitáveis e bons de se viver os bairros 
precários e marginais que se estendem por quase todas as ladeiras de 
Medellín, de norte a sul” (MUXI, 2014. p. 140). 
 

 Segundo o ex-secretário de Cultura da cidade de Medellín, Melguizo (2011), as 
diretrizes principais para poder evoluir socialmente foram através do orçamento voltado à 
educação pública, cultura e o turismo, através do estimulo de parcerias com setores 
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hoteleiros, empresas privadas, associações, instituições acadêmicas, culminando em um 
desdobramento de benefícios gerados em outros setores. 

“[...] As pessoas estão visitando Medellin para ver como a cidade está, o que 
foi feito, para andar de teleférico, aproveitar uma programação cultural 
efervescente, conhecer novos marcos de cultura e entretenimento: os 
Parques Biblioteca, o Parque Explora, o Jardim Botânico, entre outros. Esse 
novo turismo respaldou a construção de 30 hotéis de quatro ou cinco 
estrelas. O turismo também gerou empregos de alta qualidade – em um 
setor virtualmente impensável no passado recente” (MELGUIZO, 2011 p. 47). 

 

 Diversos projetos urbanísticos foram implementandos visando a requalificação dos 
espaços, de forma  a possibilitar o reapossessamento da cidade pelas pessoas. A arquitetura 
medelinense também se destaca entre as diversas cidades, sendo atualmente referencia em 
edificações que promovem uma relação não só de uso mas estética também para a cidade, 
através do desenvolvimento e implementação de diversos projetos sociais que serão 
apresentados a seguir. 
 
4.3.3.1 Unidade de Vida Articulada – UVA 
 
O poder municipal da cidade de Medellin desenvolveu as Unidades de vida Articulada – UVA 
com o objetivo de criar espaços comunitários para que as pessoas pudessem ocupar os 
espaços urbanos a partir da construção de infraestrutura voltada a atividades educativas de 
interação entre a população. Para isto foram construídas 20 UVAs pela cidade, apresentando 
equipamentos inseridos em espaços até então subutilizados, como uma oportunidade de 
dinamizar o entorno através da recreação e da apropriação. (EPM, n.d.)  
Para isto a EPM (n.d.) desenvolveu o projeto da UVA objetivando: 

 Desenvolver espaços dinamizadores de cultura e recreação  

 Desenvolver espaços visíveis coma  água, luz e meio ambiente, que formam parte de 
uma linguagem presente na vida diária e  fazer com que seu entorno  seja 
identificado pela comunidade como lugar de encontro entre vizinhos, fortalecendo o 
sentido de pertencimento do espaço 

 Fomentar a apropriação,e cuidado dos espaços públicos, respeitando a diversidade e 
promovendo a inclusão social  

 
Aliado ao urbanismo pedagógico, o desenvolvimento urbano segue, de acordo com o 
alcaide, o princípio da qualidade. “Espaços e equipamentos públicos de qualidade”, 
esclarece Gavira. Por toda a cidade, surgiram 20 “unidades de vida articuladas”, 
chamadas UVA, “transformações urbanas nos bairros para proporcionar o encontro 
do cidadão, fomentar o desporto, o recreio, a cultura e a participação comunitária” 
(SMART CITIES, 2015). 

 

 
 
4.3.3.2 Parque Biblioteca 
 Durante a apresentação do Plano de Desenvolvimento 2004-2007, a prefeitura de 
Medellín apresentou o projeto estratégico conhecido como “Parque Biblioteca”  com o 
objetivo de criar espaços públicos de qualidade que tivessen funcionalidades culturais, 
recreativas, educacionais, formação e apoio as comunidades menos favorecidas da cidade, 
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implementando espaços através de uma edificação central do complexo dotada de 
biblioteca com equipamento de alta tecnologia computacional. 
 O arquiteto Alejandre Echeverri, então responsável pela secretaria de 
Desenvolvimento Urbano de Medellín, concebeu diversos planos dando prioridade ás áreas 
mais pobres da cidade. 

“A implementação de políticas públicas e programas de desenvolvimento nas 
áreas menos favorecidas criou um resultado muito positivo para a cidade 
como um todo. Medellín passou a atrair turistas e o interesse internacional. 
Os efeitos chegam a outras áreas num processo de renovação econômica e 
inovação. A questão principal na preparação das cidades para esses grandes 
eventos esportivos é fazer uma ligação entre as intervenções e os processos 
reais do lugar, as pessoas e a economia” (ECHEVERRI, 2013). 

 
 Inicialmente o projeto previu a construção de 05  parques bibliotecas: Parque 
Biblioteca La Ladera, Parque Biblioteca San Javier, Parque Biblioteca Belén, Parque Biblioteca 
España y Parque Biblioteca La Quintanae nos governos seguintes foram construídas outras 
05: Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana; arque Biblioteca Las Estancias; Parque 
Biblioteca Guayabal; Parque Biblioteca San Crtistóbal eParque Biblioteca San Antonio de 
Prado. 

 Com objetivo não só de criar um ambiente de interação, mas também preocupado 
com a questão estética de  criar uma identidade para a cidade, através de arquitetura 
arrojada que interagisse com o entorno e redefinisse a paisagem, foram realizados 
concursos nacionais de arquitetura possibilitando, arquitetos renomados do mundo inteiro 
deixarem suas improntes nos projetos, como Giancarlo Mazzanti, Ricardo La Rotta Caballero 
e Hiroshi Naito, entre outros. 

“Acreditamos que a estética e o bom design ajudam muito no aspecto 
mental, não apenas no físico. Um dos pontos mais importantes do programa 
é promover inclusão. E o bom design é uma chave para isso também. [...] A 
cultura e a educação foram o foco por trás de toda a transformação física. 
Cerca de 150 escolas foram reformadas ou construídas do zero. E um aspecto 
central nisso foi o envolvimento das comunidades com o programa” 
(ECHEVERRI, 2013). 
 

 
4.4.3.3  Parque Rio Medellín 
 

 Outra questão relevante anunciada em 2014 será a construção do projeto “Parque 
Rio Medellín”, que por meio de um concurso público, objetivava propor uma solução 
sustentável para as margens do Rio Medellín, principal rio da cidade que atravessa de Norte 
a Sul. 

 Segundo Gomez (2014), arquiteto responsável pela Latitud Taller de Atquitectura y 
Ciudad, o projeto selecionado prevê a construção de uma área de convívio sobre o rio, a 
partir de uma proposta  reestruturação da rede botânica nas margens do rio, que 
atualmente se encontra desarticulada com o entorno dos espaços públicos. 
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 “O parque botânico da cidade de Medellin busca articular os vazios verdes e 
a infraestrutura sub-utilizadas sobre o rio através da recuperação e 
vinculação aos corredores bióticos metropolitanos. Estes corredores bióticos 
metropolitanos apresentam a oportunidade de permeabilizar as atuais zonas 
de vegetação contidas, integrando-as a um sistema geral que possibilite 
maior hierarquia e continuidade ao maior estruturante natural de impacto 
metropolitano: o Rio Medellin” (GOMEZ, 2014). 

 

 Na pratica, durante a implementação od projeto serão construídas 02 novas estações 
de metrô em localizações estratégicas do rio, além de 32 km de calçadas para pedestres, 34 
km de ciclorotas além de 12 pontes, gerando 1.600.000 m² de espaço público, integrando 
espaços educativos, expositivos, parque botânico gerando possibilidades para diversas 
outras atividades. 

 Este projeto realça o modelo de gestão pública de Medellín que envolve diversos 
stakeholders possibilitando a participação da população em desenvolver projetos para sua 
cidade, como ocorrido com as Bibliotecas, a readequação das praças públicas, entre outras 
questões. 

 Outra questão que coloca Medellín a par com outras grandes cidades está na questão 
do projeto voltado para as pessoas, através de estratégias que transformem o espaço 
urbano em um ambiente de convívio mais saudável. Como referência está no Plano de 
Ordenamento Territorial da cidade para 2025, explanado a seguir. 

 

4.3.3.4 Plano de Ordenamento Territorial - 2025 

 Através de uma pesquisa In Loco realizada em Outubro de 2014, o proponente 
entrou em contato com diversos agentes atuantes na cidade relacionadas a questões da 
mobilidade urbana e de prospecção de cenários.  Através de entrevistas realizadas com 
funcionários do Departamento Administrativo de Planejamento, responsáveis pelo setor de 
Mobilidade Urbana, obteve-se acesso ao Plano De Ordenamento Territorial - POT de 
Medellín para 2025.  

 O projeto composto por 155 laudas, é a revisão do Plano Piloto proposto em 2002. A 
política local propõe que o plano seja revisado a cada 12 anos de maneira a analisar 
comparativamente a evolução do projeto e sua aplicação, além de possibilitar a integração 
de novos processos e tecnologias objetivando otimizar sua aplicação.  

 A questão da mobilidade, diferentemente da primeira versão do POT proposto em 
2002 que priorizava a mobilidade individual e motorizada, esta versão atualizada inverte as 
prioridades projetuais, dando ênfase na questão do pedestre e da mobilidade não 
motorizada, como é definido pelo POT atualizado a seguir: 

 

 “Se entende por mobilidade o conjunto de movimentos de pessoas e bens, que são 
produzidos em um entorno físico. Estes movimentos são realizados em diferentes modos ou 
sistemas de transporte, tais como o automóvel; motocicleta, transporte público, 
caminhadas, ciclismo e outros meios não motorizados; com o objetivo de melhorar a 
distancia que separa o indivíduo dos lugares para a sua satisfação, desejos e necessidades; 
desta maneira se busca melhorar as condições de acessibilildade a fim de colmatar o fosso 
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que separa os indivíduos a partir de sites para satisfazer seus desejos e necessidades; Então, 
com isso é para melhorar a acessibilidade em todo o país através do reforço dos meios de 
transporte na seguinte ordem de prioridade” (POT – Medellín, 2014): 

1 – As pessoas 

2 – A bicicleta e os demais modos não motorizados 

3 – O transporte coletivo de passageiros 

4 – O transporte de carga 

5 – O transporte privado 

 
Figura 06: Pirâmide de prioridades POT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PMT Medellín (2014) 

 

 O plano baseia-se em 12 pilares  desenvolvidos por diversos urbanistas e sociológos 
que classificaram de que maneira uma cidade poderia priorizar os espaços públicos: 

1 – Proteção contra o trafego: seguiradade para os pedestres e pessoas com mobilidade 
reduzida 

2 – Segurança nos espaços publicos: circulação de pessoas, espaços que tenham vida de dia 
e de noite complementado por uma iluminação de qualidade 

3 – Proteção contra experiencias sensoriais desagradáveis: areas adequadas para se 
proteger do calor, chuva e vento. Áreas verdes que minimizem altas temperaturas, ruidos e 
a contaminação. 

4 – Espaços para caminhar: fachadas interessantes, superfícies sem obstáculos e 
acessibilidade para todos 

5 – Espaços de permanencia: lugares públicos agradáveis para estar com fachadas e 
paisagens interessantes para se contemplar. 
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6 – Espaço para sentar: aumentar o mobiliario urbano com lugares para descansar 

7 – Possibilidade para observar. Espaços públicos que se integrem a paisagem 

8 – Oportunidade para conversar: baixos níveis de ruido através de mobiliario urbano que 
crie e fomente a interação entre as pessoas 

9 – Lugares para se exercitar: infraestrutura para praticar esportes e atividades nas ruas 
tanto de dia quanto a noite 

10 – Escalabilidade humana: espaços construidos sob a perspectiva das pessoas 

11 – Possibilidade de aproveitar o clima: espaços públicos que se correlacionem com o clima 
e a topografia das cidades 

12 – Boa experiencia sensorial: facilidade em acessar os espaços naturais, com boa 
qualidade nos materiais utilizados 

(fonte: POT Medellín 2014) 

 Na prática, o Plano descreve detalhadamente como será desenvolvido o projeto no 
território urbano ao longo dos anos: 

Pedestres 

Figura 07: Mapa de pedestres.  

Fonte: PMT Medellín (2014) 
 

Criação de 790 km de calçada com sinalização para pedestre, dentre estes: 
217 km associados a corredores de transportes de passageiros 
50 km associado a ruas 
522 km associados a avenidas 
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Ciclistas 
Figura 08: Mapa de ciclovias. 

 Fonte: PMT Medellín (2014) 

 
Construção de 395 km de ciclovias que interliguem todos os bairros da cidade 
 
Transporte coletivos 
Figura 09: Mapa estruturante.  

Fonte: PMT Medellín (2014) 
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Ampliação da rede que envolve metrô, metrocabo, brt e bus, atualmente em 50 km 
existentes, serão projetados mais 260 km, totalizando 311 km que interliguem todos os 
bairros da cidade e a região periférica. 
 
 
 
Transporte individual 
Conclusão dos projetos em andamento através da construção de 150 km de vias 
 
 Diversos outros pontos como readequação dos espaços urbanos, construção de 
estacionamentos exclusivos para bicicletas, adequação dos transportes para a inserção da 
bicicleta, estão inseridos no projeto, tornando-o referência para a Mobilidade Urbana 
Sustentável não só na América latina, como também nível mundial de readequação urbana a 
partir da priorização do bem estar social. 
 

4.4 Método de desenvolvimento do Workshop 
 

 Foi desenvolvido um modelo de atividades visando a prática interdisciplinar através 
da junção das áreas de design, arquitetura, urbanismo comunicação e economia. Para isto 
foram envolvidos docentes e dicentes provenientes de diversos cursos e instituições, 
acreditando que a academia seja um ambiente propicio, trazendo diversos pontos de vista e 
percepções sobre uma mesma temática, neste caso o espaço urbano das cidades.  

 Em cada modelo de workshop contou-se com a colaboração de professores e 
profissionais da área, de forma a criar um debate horizontal através de diversos níveis de 
conhecimentos e abordagens. Para isto o evento propôs o utilizo de diversas ferramentas, 
não só do design mas também da prospecção de cenários.  

 Para validar tal estratégia em um primeiro momento foi realizado um protótipo de 
workshop na cidade do Recife para analisar os aspectos positivos e negativos, de forma a 
aperfeiçoar os seguintes. Ao total foram realizados entre 2014 e 2015 quatro oficinas, sendo 
duas realizadas na cidade do Recife,  uma em Bogotá e outra em Medellín, Colômbia.  

 Para estruturar o desenvolvimento do workshop, revisou-se a bibliografia de forma a 
identificar semelhanças e potenciais entre as distintas definições da atividade.  Desta 
maneira definiu-se o objetivo central do workshop que seria: 

Geração de um Sistema de Produto e Serviço - PSS através da definição do cenário ideal 
para o futuro das cidades 

 Para isto foram elencadas as principais atividades a serem desenvolvidas durante o 
workshop, sendo estas: 
 
1. Análise retrospectiva 

 Utilizado em métodos de proposição de cenários retrospectivos, torna-se suma 
relevância o estudo do passado para poder entender as causas que trazem ao cenário atual, 
e poder propor soluções para o futuro. Distintos autores sugerem estudar o mesmo espaço-
temporal no passado para poder refletir o futuro.  
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 Neste caso, como o processo seria realizar cenários para 20 anos a frente, os 
participantes analisaram o espaço em questão nos últimos 20 anos, seu processo evolutivo, 
realçando questões voltadas a mobilidade e ocupação urbana.  

 A etapa da pesquisa foi subdividida em dois recortes: Macro e Micro. No primeiro 
caso analisa-se o espaço em nível de cidade identificando os principais problemas e 
soluções, e em seguida realiza-se o recorte micro, a partir das temáticas propostas em cada 
workshop. 

2. Definição do cenário atual 

 A partir da análise histórica, nesta segunda etapa os participantes tem como objetivo 
analisar a situação atual do espaço em questão, identificar os principais problemas 
relacionados a temática, neste caso a mobilidade urbana. 

3. Definição do cenário ideal 

 Grumbach (2007) indica que para o desenvolvimento de cenários, podem estabelecer 
distintos processos, gerando cenários classificados como “ideal”; “tendencia”; “normal” ou 
“crítico”. Neste caso como a questão proposta seria desenvolver soluções sustentáveis para 
o futuro da cidade, definiu-se que seria gerado o cenário ideal, a partir de inovações urbanas 
disruptivas e suas consequências no plano urbano. 

4. Proposta de pss 

 Por fim, a partir da definição do cenário ideal, seria desenvolvido um sistema de 
produto e serviço que pudesse colaborar com o futuro das cidades. 

 Justificado pela curta duração de tempo disponibilizada pelas distintas instituições 
acadêmicas em Bogotá e Medellín, foram desenvolvidos apenas as 3 primeiras etapas. 

 

4.4.1 Detalhamento da realização do Workshop 

Ambiente: 

 Para realizar a atividade foi disponibilizado um ambiente onde as equipes pudessem 
se reunir para discutir sem interferir os outros participantes No caso dos dois eventos 
realizados em Recife contou-se com a colaboração do grupo de pesquisa NEXUS, 
coordenado pelo professor Leonardo Agusto Gomez Castillo, que disponibilizou o espaço do 
laboratório para executar as atividades.  

 Em Bogotá, através da colaboração da Universidad Nacional de Colombia, foi cedido 
o espaço de uma sala de aula para realizar a atividade. Em Medellín contou-se com a 
colaboração do Institucion Universitaria Mayor de Antioquia, através da profa. Natalia 
Cardona Rodriguez, que disponibilizou uma sala de aula para realizar a atividade. 

 
Material: 
 Para a realização dos workshops, houve a premissa de utilizar materiais de baixo 
custo como cartolinas, post-it e hidrocores, como também a disponibilização de 
equipamentos digitais como computadores, internet e impressora. 
 
Participantes: 
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 Nas atividades realizadas em Recife as vagas foram abertas e gratuitas para qualquer 
interessado no assunto, através de inscrição via e-mail. Limitados pelo espaço utilizado, 
foram disponibilizados 18 vagas, mas obtendo apenas 15 inscrições, neste caso todos os 
inscritos foram aceitos como participantes da atividade, sendo estes estudantes de design, 
arquitetura e urbanismo, jornalismo e comunicação, como também profissionais da área de 
design e arquitetura e estudantes de pós-graduação de design e arquitetura.  

 No caso de Bogotá e Medellín foram disponibilizadas as vagas para os estudantes dos 
docentes envolvidos, tendo no primeiro caso a participação de 32 alunos de graduação do 
curso de desenho industrial e economia, e no segundo a participação de 07 alunos 
provenientes do curso de arquitetura, design e engenharia ambiental. 
 
Mediadores: 
 Com função de orientar e estimular o debate dentro das equipes, contou-se com 
mediadores especialistas na área relacionada, cada um sendo alocado para cada equipe de 
trabalho. No caso de Bogotá não foi possível obter mediadores suficientes por haver 32 
alunos, necessitando várias pessoas para colaborar. No caso de Medellín, justificado pela 
participação de poucas pessoas, o proponente foi o mediador do grupo. 
 
4.4.2 Iº Workshop:  Design Aplicado a Cenários - Recife 
 

4.4.2.1 Estrutura: 
 No primeiro workshop realizado em Recife, prototipou-se um evento para ser 
realizado em 5 dias de atividades com duração total de 20 horas de atividade, utilizando 
conceitos provenientes do Charrette Design. Todos os dias a atividade foi estruturada em 3 
partes: 
1 - Palestra 
Através da participação de especialistas em áreas relevantes para a pesquisa, o  dia iniciava 
com uma breve palestra de 30 minutos de duração onde os participantes eram nivelados nas 
distintas temáticas envolvidas 
2 - Pesquisa 
Neste segundo momento os participantes foram divididos em equipes, e através do debate 
em grupo com auxilio de computadores, realizaram as distintas pesquisas relativas 
3 - Debate 
Ao final de cada dia de atividade cada grupo apresentou o resultado da pesquisa para os 
demais participantes, de forma a contribuir com o debate e analisar os diversos pontos de 
vista envolvidos. 
 
4.4.2.2 Atividades: 
 
Análise retrospectiva 

 No primeiro dia, o evento iniciou com a apresentação do proponente sobre a 
atividade através da apresentação do projeto “Recife 500 anos” e suas quatro áreas 
temáticas, o objetivo do workshop e de que maneira seriam realizadas as distintas 
atividades. Em seguida houve a palestra “Workshop para o desenvolvimento urbano 
sustentável” com a palestra do prof. PhD Julien Ineichen, onde abordou questões dos 
desenvolvimentos de workshop voltados ao planejamento urbano e os resultados através de 
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estudos de caso internacionais envolvendo metodologias de Charette, atividades teóricas e 
práticas. 

 Em seguida os participantes foram divididos em equipes multidisciplinares e 
orientadas por um mediador, foram realizadas análises retrospectivas da cidade do Recife 
através de um recorte macro e micro. Neste caso o recorte micro proposto teve como 
temática os canais da cidade do Recife, sendo estes: Agamenon Magalhães, Canal do 
Cavouco, Canal de Boa Viagem. Foram selecionados três canais de distintos níveis de volume 
como também de entorno, para poder entender como cada equipe observaria seus 
problemas e como poderiam integrar o debate para ampliar o conhecimento dos demais.  

 
Equipe 01 
A primeira equipe que pesquisou o entorno do Canal do Cavouco, realizou a análise 
retrospectiva através da relação que existe entre a Mobildade Urbana e temas que 
permeiam tal questão, neste caso a habitação, economia e tecnologia. Utilizando palavras-
chave, foram inseridos em  uma “nuvem de palavras”, e sua ligação com os demais temas. 
 
Figura 10: Análise retrospectiva equipe 01, Recife.  

Fonte: autor 
 

Equipe 02 
A segunda equipe, que teve como área de trabalho o canal da Agamenon Magalhães 
pontuou os problemas e soluções identificados ao longo dos últimos 20 anos, através de 
palavras-chave e imagens que representassem a idéia. 
 
Figura 11: Análise retrospectiva equipe 02, Recife.  

Fonte: autor 
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Equipe 03  
O terceiro grupo, que teve como área de trabalho o canal de Boa Viagem, utilizou-se de uma 
linha cronológica para indicar os momentos mais importantes relacionados a mobilidade 
urbana da cidade do Recife, trazendo tanto pontos positivos quanto negativos. 
 
Figura 12: Análise retrospectiva equipe 03, Recife.  

Fonte: autor 

 

Em seguida cada equipe apresentou sua pesquisa e realizou-se um debate para alinhar as 
principais questões levantas, tanto os problemas identificados mas também as melhorias 
que foram realizadas, até chegar os dias atuais. 
 

Cenário atual 

 No segundo dia, a palestra inicial foi a do presente proponente, onde foi apresentado 
a temática da mobilidade urbana sustentável, através da apresentação do Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável realizado pela União Europeia, como também da exposição 
de casos bem sucedidos abordando os diversos tipos de mobilidade, sendo estes: pedestres, 
meios de transporte não motorizados, transporte coletivo e transporte individual. 

 Em seguida cada equipe realizou uma análise mais aprofundada do espaço através de 
um recorte macro da cidade, seu uso, a ocupação do solo, entre outras questões. As equipes 
indicaram de que maneira o espaço poderia ser readequado a partir da priorização do 
pedestre através de possíveis diretrizes para a cidade do Recife. 

Equipe 01 
A primeira equipe desenvolveu a proposta a partir das quatro questões levantadas no dia 
anterior, relacionando-as a: Cidade; Pessoa; Edificação 
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Figura 13: Cenário atual equipe 01, Recife. 

 Fonte: autor 

 
 
Equipe 02 
A segunda equipe definiu diretrizes a partir de quatro questões: prioridade do pedestre; 
educação urbana; intermodais; participação popular nas políticas públicas e como estas se 
relacionam a questão da mobilidade urbana 
 
Figura 14: Cenário atual equipe 02, Recife.  

Fonte: autor 

 
Equipe 03 
O terceiro grupo definiu o espaço urbano a partir de seis áreas de relação entre o ambiente 
e as pessoas e a possível evolução que poderia ter nos próximos 20 anos a partir das 
questões pontuadas 
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Figura 15: Cenário atual equipe 03, Recife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: autor 

 

Ao final cada grupo apresentou sua pesquisa e indicou as possíveis diretrizes para tornar a 
cidade mais humana. 
 
Cenário ideal 
 No terceiro dia houve a palestra de André Moraes, mestrando pelo programa de pós-
graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU pela UFPE, com tema voltado ao Urbanismo 
Táctico, objetivando ampliar o conhecimento dos participantes relacionado a intervenções 
urbanas ,através da explicação do conceito abordado, assim como apresentação de estudos 
de caso. 
 Em seguida, a partir das diretrizes desenvolvidas no dia anterior, cada equipe realizou 
uma análise SWOT (FOFA) para identificar possíveis oportunidades e ameaças que poderiam 
ocorrer em um futuro ideal na cidade do Recife. Neste caso a análise foi proposta na área 
trabalhada por cada equipe, de forma a observar possíveis ações para transformar o entorno 
urbano. 
 

Equipe 01 
 
Figura 16: Análise SWOT equipe 01, Recife.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autor 
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Equipe 02 
Figura 17: Análise SWOT equipe 02, Recife.  

Fonte: autor 
 
Equipe 03 
Figura 18: Análise SWOT equipe 03, Recife. 

 Fonte: autor 
 
 A partir da anáise SWOT cada grupo iniciou a desenvolver o entorno a partir das 
oportunidades identificadas para o espaço urbano e de que maneira este poderia integrar 
com a questão da mobilidade, através de sketchs, desenhos a mão livre, computação gráfica 
e fotografias. Ao final do dia foram apresentados os conceitos ainda de maneira superficial 
para as equipes poderem criticar de maneira construtiva o que estava sendo desenvolvido. 
 
PSS 

 O quarto dia iniciou-se com a palestra do prof. PhD Leonardo Castillo relacionado a 
metodologia de PSS, de que maneira este processo vinha sendo desenvolvido no meio 
acadêmico e empresarial através de casos bem sucedidos de implementação. 

 Em seguida as equipes deram continuidade com o trabalho iniciado no dia anterior e 
aprofundaram-se na questão do PSS, de que maneira poderia ser integrado ao trabalho que 
estava sendo desenvolvido. Para isto os grupos realizaram pesquisa de conceitos e projetos 
já implementados e de que maneira poderiam integrar no ambiente analisado.  
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Equipe 01 
Para a pesquisa do Canal do Cavouco, o grupo realizou uma pesquisa através do Google 
maps, identificando o trecho e analisando seu entorno. Através de sketch realizaram um 
recorte do local, identificando os distintos usos do ambiente. Justificado por alguns 
integrantes viverem no entorno, informaram que as vias eram pouco movimentadas por 
transporte individual ao longo do dia e indicaram que não existia nenhuma linha de 
transporte coletivo que utilizasse as vias que margeiam o canal.  
Também pontuaram a inexistencia de iluminação adequada ao ambiente, que a ciclovia, 
assim como as calçadas, não possuiam padrões adequados para as pessoas, mesmo havendo 
moradias sociais ao longo das vias. 
 
 
Figura 19: PSS equipe 01, Recife.  

Fonte: autor 
 
Equipe 02 
O segundo grupo realizou um recorte do Canal da Agamenon Magalhães no bairro da Ilha do 
Leite, justificado pelo adensamento de edificios empresariais com destaque para os diversos 
hospitais localizados no entorno do viaduto. Para isto a equipe realizou uma pesquisa do 
ambiente através da ferramenta digital do Google maps para identificar as oportunidades 
que poderiam ser desenvolvidas no recorte. Foi pontuado que existe grande movimento 
causado pelos hospitais, mas carece de um translado adequado para os pedestres que 
necessitem atravessar a Avenida Agamenon Magalhães, sendo identificado a necessidade de 
uma padronização para as calçadas de maneira a favorecer as pessoas que possuem 
deficiencia de locomoção, idosos e deficientes visuais. Para isto o grupo pesquisou  soluções 
para as vias urbanas, de que maneira eram tratadas e como poderiam ser readequadas para 
o espaço estudado. 
 
Figura 20: Conceito de PSS equipe 02, Recife.  

Fonte: autor 
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Equipe 03 
O terceiro grupo realizou um recorte do canal de Boa Viagem que analisava o entorno do 
viaduto da Via Mangue, e através de uma visita in loco identificaram que o espaço embaixo 
do viaduto vinha sendo utilizado como estacionamento para veículos. 
 
Figura 21: Imagem Canal de Boa Viagem, Recife.  

Fonte: autor 
 
 
Em seguida a equipe realizou um corte da via para poder identificar de que maneira o 
espaço poderia ser readequado, realizando pesquisas de ocupação do espaço urbano e 
como tais soluções poderiam ser readequadas para o espaço estudado. 
 
Figura 22: Proposta de corte do canal.  

Fonte: autor 
 

Apresentação 
O quinto dia foi dedicado a finalização do projeto, através da inserção das informações 
produzidas ao longo da semana em uma apresentação digital objetivando a exposição das 
idéias de cada equipe em um evento realizado pelo proponente com colaboração da UFPE. 
 
Resultado I Workshop de Design Aplicado a Cenários 
Equipe 01 
Direcionada pela premissa de que no projeto Recife 500 anos todas as águas das vias fluviais 
e dos canais estarão totalmente revitalizados, a equipe desenvolveu uma proposta para as 
vias que margeiam o canal através da utilização da água para poder criar um deck e uma 
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piscina que poderia ser utilizado pelos moradores do entorno. Justificado pelo pouco 
movimento existente nas vias, foi sugerido que um lado fosse readequado para uma via de 
pedestre utilizando mobiliarios urbanos que poderiam se adequar as necessidades da 
população que vive na vizinhança. Para isto a equipe idealizou o ambiente utilizando 
rendering 3D e sketch do mobiliario que seria utilizado no canal. 
 
 
Figura 23: Proposta final equipe 01, Recife.  

 Fonte: autor 
 
Equipe 02 
O segundo grupo desenvolveu sua proposta a partir da necessidade de uma estrutura que 
pudesse integrar ambos os lados da Agamenon Magalhães. Justificado que segundo a 
pesquisa, a distância que uma pessoa deveria realizar para atravessar de um lado para o 
outro seria longa e as pontes presentes estariam a uma distância desfavorável ao pedestre, a 
equipe propos a implantação de um projeto arquitetonico através da reutilização de 
conteiners para poder encurtar as distancias entre os lados da avenida. Além disto indicaram 
a necessidade de uma calçada elevada para possibilitar mais segurança para a travessia da 
avenida. 
Através de conceito de ventilação cruzada, iluminação de led utilizando painéis solares, foi 
sugerido a criação de um ambiente não só de passagem mas também de descanso para os 
transeuntes. Para o desenvolvimento desta etapa foram realizadas imagens através de 
rendering 3D para poder ilustrar o ambiente e sua utilização. 
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Figura 24: Proposta final equipe 02, Recife.  

 
 

 

 

Fonte: autor 
 
Equipe 03 
A ultima equipe propos que o espaço, utilizado como estacionamento para automóveis, 
poderia ser readequado para o uso urbano, através da construção de um projeto que 
estimulasse a ocupação do espaço público. 
Pontuado pela possível adequação do canal com águas limpas, sugeriu-se a colocação de 
arvores que pudessem se favorecer do local, além da construção de um pier em conjunto 
com um mobiliario urbano que se adequasse a necessidade do entorno por haver potencial 
pela verticalização dos edificios no entorno. 
Para realizar o desenho foram utilizados sketch indicando a vista de topo, assim como 
desenhos e imagens sobrepostas a uma fotografia de background de maneira a ilustrar como 
poderia vir a ser o ambiente.  
 
Figura 25: Proposta final equipe 03, Recife.  
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Fonte: autor 
 
Questionário pós-evento 

 Ao final do evento foi apresentado um questionário digital para que os participantes 
pudessem opinar sobre o evento realizado, indicando pontos positivos e negativos e de que 
forma poderia ser melhorado. Por ser um número limitado de pequena escala, foram 
utilizadas questões qualitativas objetivando entender a visão dos participantes relacionadas 
ao workshop mas também das atividades específicas realizadas em cada dia, para poder 
propor possíveis readequações para os workshops seguintes. 

Para isto foram desenvolvidas sete questões, sendo quatro qualitativas e três quantitativas, 
ordenadas da seguinte forma: 

1. O que achou do workshop: Muito bom / Bom / Normal / Ruim / Muito ruim 
2. O que você mais gostou do evento? Resposta aberta 
3. O que você acha que poderia melhorar para o próximo workshop? Resposta aberta 
4. Como você resumiria em uma palavra o workshop? Resposta aberta 
5. O que você achou da quantidade de horas do evento? Resposta aberta 
6. Se tiver outro workshop no futuro, você participaria novamente? Sim / Não 
7. Você aconselharia a seus amigos de participarem do workshop? Sim / Não 

 
Resultado questionário 
 
Das quinze pessoas que participaram de todas as etapas do workshop, sete responderam ao 
questionário on-line, dentre os diversos pontos relevantes, elencou-se os mais relevantes 
para realizar melhoramentos objetivando os evento seguintes: 
 
3. O que você acha que poderia melhorar para o próximo workshop? 

 “O tempo para a apresentação das metodologias pode ser maior; Se possível, um maior 
comprometimento por parte dos participantes.” 

 “Maior tempo pra elaboração do projeto.” 

 “Conseguir unir o grupo para nova proposta” 
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 “Adequar o nível dos participantes com a temática” 
 

4.4.3 IIº Workshop:  Design Aplicado a Cenários - Bogotá 
 
4.4.3.1 Estrutura: 

Neste segundo evento realizado na capital colombiana, através da colaboração da 
Universidad Nacional de Colombia - UNAL e da colaboração do prof. José Stalin, coordenador 
do  Observatório de Logística, Movilidad y Territorio da UNAL realizou-se um evento com 
duração de dois dias de atividades com duração total de oito horas. Pelo pouco tempo 
disponibilizado, focou-se na questão da análise retrospectiva e na reflexão para o cenário 
ideal bogoteño. 

Semelhante ao primeiro evento, os dois dias foram estruturados da mesma maneira, 
iniciando com uma palestra, em seguida desenvolvendo uma reflexão e por fim 
apresentando os resultados através de um debate. Os  32 participantes foram divididos em 5 
grupos. 

 
4.4.3.2 Atividades: 
 
Análise retrospectiva 

No primeiro dia, o evento iniciou com a apresentação do proponente sobre a 
atividade através da apresentação do projeto “Recife 500 anos” e suas quatro áreas 
temáticas, o objetivo do workshop e de que maneira seriam realizadas as distintas atividades 
nos dois dias. Na palestra foram apresentados os resultados do primeiro workshop realizado 
em Recife. Foram pontuadas as questões principais envolvendo a Mobilidade Urbana 
Sustentável, de que maneiras poderiam ser desenvolvidas e implementadas nas grandes 
cidades. 

Em seguida os participantes foram divididos em equipes multidisciplinares e 
orientadas para desenvolver uma análise retrospectiva da cidade de Bogotá nos últimos 20 
anos, com foco na Mobilidade e no entorno urbano, como tais questões foram moldadas ao 
longo das últimas décadas.  

 
Equipe 01 

O primeiro grupo apresentou sua análise retrospectiva a partir do elenco de ações realizadas 
nos últimos 20 anos a partir da comparação entre uma tabela positiva e outra negativa. No 
primeiro caso foram pontuadas treze ações enquanto no segundo foram colocadas dez, 
demonstrando que, segundo a equipe, foram realizadas mais ações positivas que negativas 
voltadas a mobilidade urbana de Bogotá 
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Figura 26: Análise retrospectiva equipe 01, Bogotá.  

 
Fonte: autor 
 
 
Equipe 02 

A segunda equipe apresentou sua reflexão a partir da implementação do sistema do 
transmillenium (versão do BRT na Colômbia), iniciado em 1998 através do prefeito Enrique 
Peñalosa. Através de um cronograma linear, os alunos apresentaram de que maneira os 
corredores exclusivo transformaram o entorno urbano e de que maneira as outras distintas 
modalidades integraram-se ao sistema até os dias atuais. 
 
Figura 27: Análise retrospectiva equipe 02, Bogotá.  

 
Fonte: autor 
 
Equipe 03 

O terceiro grupo apresentou, através de uma linha cronológica, seu ponto de vista 
relacionado a mobilidade urbana da cidade. Como demonstrado no gráfico, a equipe indicou 
as gestões municipais de cada época, e como cada uma interviu para a melhoria da 
mobilidade e dos espaços urbanos. Em paralelo indicaram o crescimento da frota 
automotiva ao longo dos anos até os tempos atuais. 
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Figura 28: Análise retrospectiva equipe 03, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
 
Equipe 04 

A quarta equipe apresentou a pesquisa através da questão central da mobilidade e 
pontuaram questões positivas (+), negativas (-) e positivas-negativas (+-) relacionadas ao 
pedestre.  
 
Figura 29: Análise retrospectiva equipe 04, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
 
 
Equipe 05 

O último grupo discertou sobre a mobilidade sob a perspectiva dos modais da cidade, 
elencados em: transmillenium, onibus, minibus, bicicleta, taxi, automóvel individual e por 
fim o pedestre, abordando tanto questões positivas quanto negativas que acreditaram ter 
influenciado a mobilidade nos últimos vinte anos. 
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Figura 30: Análise retrospectiva equipe 05, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
 

Cenário Ideal 
No dia seguinte o workshop iniciou com uma palestra voltada a Mobilidade Urbana Sustentável 
realizada pelo proponente, que abordou questões relacionadas não só a mobilidade, como também 
a ocupação dos espaços públicos, trazendo estudos de caso bem sucedidos internacionalmente, de 
forma a expandir o conhecimento dos participantes sobre o assunto. Em seguida foi desenvolvida a 
atividade da geração do que seria o Cenário Ideal para Bogotá, voltada a mobilidade urbana. 
Justificado pelo pouco tempo disponível, a atividade foi realizada somente através de desenhos a 
mão livre, objetivando o esboço de um cenário ideal para a cidade. 
 
 
 
 
Equipe 01 
 
Figura 31: Proposta de cenário ideal equipe 01, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
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Equipe 02 
 
Figura 32: Proposta de cenário ideal equipe 02, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
 
 
 
 
 
 
Equipe 03 
 
Figura 33: Proposta de cenário ideal equipe 03, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
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Equipe 04 
 
Figura 34: Proposta de cenário ideal equipe 04, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
 

 

 

Equipe 05 
 
Figura 35: Proposta de cenário ideal equipe 05, Bogotá. 

 
Fonte: autor 
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4.4.4 IIIº Workshop: Design Aplicado a Cenários - Medellín 
 
4.4.4.1 Estrutura: 
Com a colaboração da Institucion Universitaria Mayor de Antioquia, através da profa. Natalia 
Cardona Rodriguez , que disponibilizou a infraestrutura para a realização do evento, 
realizou-se o 3º workshop com a participação de 10 estudantes das áreas de desenho 
industrial, arquitetura, urbanismo, comunicação e também profissionais da área e coletivos 
como a Bicicletada de Medellín. Ao total foram disponibilizadas 8 horas de atividade em dois 
dias seguidos. 
Pela quantidade de horas disponibilizadas,  o evento possuiu mesma estrutura do workshop 
anterior, tendo como objetivo principal a identificação da problemática referente a 
retrospectiva da cidade e a reflexão sobre possíveis soluções para o futuro de Medellín. 
 
Semelhante ao primeiro evento, os dois dias foram estruturados da mesma maneira, 
iniciando com uma palestra, em seguida desenvolvendo uma reflexão e por fim 
apresentando através de um debate. Os 10 participantes foram divididos em 2 grupos. Neste 
caso o proponente em conjuto com a profa. Natalia foram os mediadores dos grupos. 
 
4.4.4.2 Atividades 
 
Análise retrospectiva 
No primeiro dia, o workshop começou através da apresentação do proponente sobre a 
atividade através da exposição do projeto “Recife 500 anos” e suas áreas temáticas, o 
objetivo do workshop e de que maneira seriam realizadas as distintas atividades nos dois 
dias. Na palestra foram apresentados os resultados do primeiro workshop realizado em 
Recife e também o resultado do evento em Bogotá.  
Em seguida os participantes foram divididos em duas equipes multidisciplinares e orientadas 
para desenvolver uma análise retrospectiva da cidade de Medellín nos últimos 20 anos, com 
foco na Mobilidade e no entorno urbano. 
Equipe 01 
 
Figura 36: Análise retrospectiva equipe 01, Medellín. 

 
Fonte: autor 
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Equipe 02 
 
Figura 37: Análise retrospectiva equipe 02, Medellín. 

 
Fonte: autor 
 
Cenário Ideal 
No segundo dia o workshop iniciou com uma palestra voltada a Mobilidade Urbana 
Sustentável realizada pelo proponente, que abordou questões relacionadas não só a 
mobilidade, como também a ocupação dos espaços públicos, trazendo estudos de caso bem 
sucedidos internacionalmente e apresentou o Plano de Ordenamento Territorial - POT de 
Medellín disponibilizado pela Secretaria de Mobilidade do Município. Em seguida foi 
desenvolvida a atividade da geração do que seria o Cenário Ideal para Bogotá, voltada a 
mobilidade urbana.A atividade foi realizada somente através de desenhos a mão livre, 
objetivando o esboço de um cenário ideal para a cidade através do debate entre as duas 
equipes. 
 
 
Equipe 01 
A primeira equipe, formada por alunos de engenharia ambiental e arquitetura se limitou a 
apontar algumas questões necessárias para o futuro da cidade, sem propor algo específico. 
 
Figura 38: Proposta de cenário ideal equipe 01, Medellín. 

 
Fonte: autor 



92 
 

 
Equipe 02 
A segunda equipe, através de recortes da cidade, indicaram a relevância do Rio Medellín em 
conectar o restante da cidade através de suas vias fluviais pertencentes ao eixo central.  
 
Figura 39: Proposta de cenário ideal equipe 02, Medellín. 

 
Fonte: autor 
 

 

Justificado por haver poucas equipes participantes, ao final o tempo possibilitou que 
fosse aprofundado a questão da conexão dos bairros através dos rios, fazendo com que a 
equipe propusesse alguma estrutura que conectasse os espaços, servindo como ponte para 
o rio, mas também um ambiente de interação e descanso para os transeuntes. Para isto o 
grupo realizou um gráfico através da vista de topo das possíveis conexões entre os bairros 
(i), e em seguida realizou-se uma possível visão dos ambientes no futuro(ii). 
 
Figura 40: Recorte 01 do cenário ideal equipe 02, Medellín. 

 
Fonte: autor 
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Figura 41: Recorte 02 do cenário ideal equipe 02, Medellín. 

 
Fonte: autor 
 

4.4.5 IV Workshop: Design Aplicado a Cenários - Recife 
Estrutura: 
Com a colaboração do laboratório NEXUS da UFPE, utilizou-se a mesma infraestrutura do 
primeiro evento para desenvolver a oficina, que contou com a participação de 07 estudantes 
das áreas de desenho industrial, arquitetura, urbanismo, como também dicentes da pós-
graduação em design. Para este evento foram disponibilizados 3 dias de projeto, produzindo 
ao total 12 horas de atividade.  
Neste último caso, como já havia se consolidado o cenário retrospectivo da cidade do Recife, 
utilizou-se a mesma reflexão gerada no primeiro evento, para poder aprofundar na reflexão 
voltada ao cenário ideal para cidade. Justificado pela quantidade de participantes, o próprio 
proponente foi o mediador durante o desenvolvimento das etapas. 
 
 
Cenário Ideal 
No primeiro dia, o workshop iniciou com a apresentação do proponente sobre o projeto 
“Recife 500 anos” e suas áreas temáticas, pontuando os objetivos do workshop e de que 
maneira seriam realizadas as distintas atividades nos três dias. Na palestra foram 
apresentados os resultados do primeiro workshop realizado em Recife e também o 
resultado do evento em Bogotá e Medellín. Foram apresentados os conceitos relacionados a 
Mobilidade Urbana através do Benchmark, como também do POT de Medellín. Como 
proposta de estudo de caso, foi proposto trabalhar a área de Boa Viagem, por ser 
compreendida entre a faixa da praia e o mangue, dois ambientes marcantes na nossa cidade 
e que possuem grande potencial de requalificar a vida urbana no seu entorno. Utilizando as 
diretrizes para o futuro da cidade do Recife geradas no primeiro Workshop, a equipe iniciou 
a atividade analisando o entorno do bairro, tendo o conceito central de criar uma interação 
entre o mar e o mangue. 
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Figura 42: Referência do conceito. 

 
Fonte: autor 

 
Em seguida realizaram uma análise SWOT para identificar as forças, fraquezas, mas 
principalmente as oportunidades e ameaças. 
 
Figura 43: Análise SWOT, Recife. 

 
Fonte: autor 

 
 
PSS 
No segundo dia a equipe se reuniu para realizar desdobramentos a partir das oportunidades 
identificadas na análise SWOT, topificando em diversas temáticas relativas ao espaço 
urbano. 
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Figura 44: Temas relevantes para o PSS, Recife. 

 
Fonte: autor 

 
Como ponto principal foi apresentado a transformação de uma das vias que conectam a 
faixa da beira do mar com o mangue em alameda, sendo representado através de skatches. 
 
Figura 45: Recorte da via 01. 

 
Fonte: autor 

 
Figura 46: Recorte da via 02. 

 
Fonte: autor 

 
No terceiro dia o grupo deu continuidade ao projeto, desenvolvendo o conceito através de 
imagens em conjunto com fotografias e desenhos digitais. 
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Figura 47: Imagem representativa do recorte 01. 

Fonte: autor 

 
Figura 48: Imagem representativa do recorte 02. 

 
Fonte: autor 

 
Figura 49: Imagem representativa do recorte 03. 

Fonte: autor 
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 Ao final do primeiro e do quarto workshop (Recife), foram realizados eventos “I e II 
Prospectando o Recife: Idealizando futuros sustentáveis para as cidades” para debater o 
resultado das atividades, como também apresentar trabalhos que envolvessem o futuro 
sustentável da cidade em outras áreas, trazendo projetos relacionados a temática. 

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.5.1 Resultados do workshop 
A partir do desenvolvimento dos quatro workshops, realizou-se uma tabela comparativa 
entre as atividades para identificar as distintas estratégias entre estas. 
 
Tabela 05: Resultado dos workshop. 

 
Fonte: autor 

 

Foram analisados os procedimentos de cada oficina, identificando os pontos positivos 
e negativos entre estas, através da análise dos resultados de cada workshop, analisando os 
distintos fatores como: tempo de atividade, quantidade de pessoas, quantidade de equipes, 
áreas de conhecimento dos participantes, colaboração dos moderadores. A partir das 
atividades realizadas, foi pontuado que: 

 A atividade que só possuiu um grupo (IV workshop) possui menos desenvolvimento, 
justificado pela falta de discussão e de pontos de vistas distintos que colaborem na 
reflexão de outras idéias de forma a ampliar as visões dos participantes 

 O tempo de atividade não é suficiente para realizar o detalhamento do projeto, 
sendo possível somente desenvolver o conceito  

 O II Workshop não conseguiu se aprofundar na temática, comparado ao III por causa 
da grande quantidade de participantes sem haver um monitor para acompanhar e 
estimular o debate 
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 Os workshops realizados em dois dias ( II e III) foram produtivos sob a perspectiva da 
finalidade de identificar a análise retrospectiva de cada cidade, além de identificar 
novas oportunidades para o futuro das áreas estudadas 

 É relevante que cada equipe possua um facilitador que já conheça o assunto, para 
que possa orientar e estimular o grupo durante as atividades 

 Para a atividade de desenvolvimento de PSS é necessário dedicar mais tempo quando 
comparado com as demais atividades 

 Os resultados provenientes dos workshops I e IV demonstram que as pesquisas 
focaram em criar espaços de permanência em locais geralmente residuais, indicando 
a necessidade de projetos nesta área 
 

4.5.2 Modelo de workshop: Design aplicado a Cenários 

 
Após tais questionamentos,  é apresentado uma estrutura de modelo de workshop voltado 
ao desenvolvimento de Cenários Prospectivos Urbanos: 
 
Figura 50: Modelo de workshop - Design aplicado a Cenários. 

Fonte: autor 

 

ATIVIDADE 01 - CENÁRIO ATUAL: 

Análise retrospectiva - Backcasting 

Realizar análise retrospectiva da cidade em questão, investigando o mesmo espaço temporal 
que será proposto para estudar o futuro, através de pesquisa bibliográfica e internet, 
identificando os acontecimentos principais elencando através de pontos positivos e 
negativos. 

Problemática atual 
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A partir da análise histórica, nesta segunda etapa os participantes tem como objetivo 
analisar a situação atual do espaço em questão, identificar os principais problemas 
relacionados a temática, neste caso a mobilidade urbana. 

 

ATIVIDADE 02 - CENÁRIO IDEAL: 

Benchmarking 

Realizar análise de casos bem sucedidos na mesma área pesquisada, através de referencias 
tanto nacionais quanto internacionais. 

Diretrizes - Forecasting 

Indicar diretrizes sustentáveis para tornar a cidade estudada mais sustentável, a partir de 
pesquisa relacionada a inovações disruptivas aplicadas no contexto analisado 

 

ATIVIDADE 03 - DESIGN PARA O FUTURO SUSTENTÁVEL: 

Análise SWOT 

Realizar análise SWOT para identificar possíveis oportunidades e ameaças no cenário ideal a 
serem trabalhadas no âmbito projetual 

PSS 

A partir da identificação das oportunidades, desenvolver um Sistema de Produto e Serviço 
que possa vir a colaborar com o futuro sustentável das cidades. 

 

Orientações para o desenvolvimento do workshop: 

 

 quantidade de grupos: mínimo 3  

 grupos multidisciplinares provenientes de distintos cursos e instituições 

 haver 01 monitor para cada equipe 

 iniciar as atividades diárias com uma palestra sobre assuntos relevantes ao workshop 

 concluir o dia com apresentação e debate de cada equipe sobre a atividade 
desenvolvida 

 ao final realizar uma apresentação com o resultado do workshop 

 

4.5.3 Diretrizes para o futuro da cidade do Recife 

A partir do workshop I e II e III e IV, foram propostas diretrizes segundo  os 
participantes, para estimular a transformação da cidade voltada para as pessoas através do 
conceito de mobilidade e espaço urbano, sendo classificados em 05 pontos: 

 

MOBILIDADE 

Transporte público ativo priorizando o pedestre 

Estimular a intermodalidade entre os distintos meios de transporte como: 
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Fluvial; Ciclismo; Trem; BRT; ônibus; veículos compartilhados 

PRIORIZAÇÃO DO PEDESTRE E NÃO-MOTORIZADOS 

Desenvolver espaços públicos de qualidade  

Implementar calçadas largas 

Reduzir a prioridade de vias voltadas aos veículos particulares 

Estimular o uso da bicicleta através da implementação de ciclovias e incentivo do poder 
público 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Realizar decisões através de conselho popular 

Estimular gestões com intenções de longo prazo, e não na gestão quaternária 

EDUCAÇÃO URBANA 

Estimular a conscientização através do ensino nas escolas 

Realizar intervenções lúdicas através de processos de Urbanísmo Táctico 

EDIFICAÇÃO 

Utilização de energias limpas 

Edificios integrados com adensamento sustentável 

Mix de usos 

Conservação integrada do patrimônio  

Valorizar a escala micro 

 

4.5.4 Desdobramentos 

A partir das atividades desenvolvidas no workshop I e IV (Recife), foram 
desenvolvidos em cada um PSS com nível projetual mais complexo a partir dos 
questionamentos abordados durante as atividades através da participação dos envolvidos, 
sendo aprofundada a viabilidade técnica após o workshop.  

No primeiro, a partir da identificação da oportunidade da utilização dos canais como 
forma de transformar o espaço do entorno urbano, em conjunto com as oportunidades 
identificadas através da análise SWOT, foi desenvolvido o conceito do projeto da Estação de 
Banho Automatizada - EBA, e aprofundado posteriormente ao workshop. Da mesma 
maneira foi identificado no IV workshop a questão do adensamento e da verticalização dos 
edifícios na área pesquisada, em conjunto com a proposta de propor novos processos 
sustentáveis para a cidade foi desenvolvido o conceito do Movimento Autônomo Social 
Sustentável Agroecológico - MASSA, sendo aprofundado posteriormente ao workshop. 

 
4.5.4.1 Projeto EBA - Estação de Banho Automatizada 

 

Seguindo o método de Sistema Produto e Serviço, voltado ao desenvolvimento de 
projetos que favorecessem serviços que melhorassem o cotidiano das pessoas e 
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estimulassem a desenvolver atividades com foco no melhoramento da qualidade de vida do 
ser humano foi proposto o projeto EBA – Estação de Banho Automatizada. Envolvendo 
diversos aspectos do dia-a-dia, foi desenvolvido o projeto a partir da situação futura de 
melhoramento da qualidade das águas dos afluentes do Recife, tendo como consequência o 
melhoramento da água dos canais. 

Sendo assim, foi proposto uma estação para as pessoas se beneficiarem no momento 
de locomoção de bicicletas, sendo um dos problemas notados por este público a falta de 
estruturas para banho no entorno do trabalho. 

Desta maneira foi produzida uma estação de banho automatizada, que iria reutilizar a 
água dos canais, a partir de um tratamento com processo utilizando carvão ativado onde as 
pessoas poderiam tomar banho e estacionar suas bicicletas perto do local de trabalho, neste 
caso sendo estudado o canal de Boa Viagem, por haver diversos centros comerciais, escolas, 
edifícios empresariais, sendo 

o público alvo as pessoas que se locomovem diariamente com a bicicleta, podendo ser 
instalado também em diversos outros espaços com as mesmas características. 

Figura 51: Imagem representativa do Projeto EBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autor 

 
4.5.4.2 Projeto MASSA – Movimento Autônomo Social Sustentável Agroecológico 
 

Dando continuidade ao processo de PSS no envolvimento projetual a longo prazo, 
com ênfase na questão das habitações verticais sendo uma proposta para solucionar o 
adensamento das pessoas, e em conjunto com questões da alimentação de qualidade, foi 
desenvolvido o projeto MASSA - Movimento Autônomo Social Sustentável Agroecológico, 
voltado ao desenvolvimento de estruturas modulares instaladas nas edificações, utilizando 
as superfícies vazias dos prédios para produzir alimentos orgânicos. 

O projeto, realizado com a colaboração de participantes do workshop, visa a 
otimização dos espaços urbanos, neste caso o topo das edificações e o uso dos espaços 
vazios das superfícies externas no mesmo. Utilizando conceitos de escalabilidade, 
sustentabilidade e otimização do uso dos materiais, propõe-se que a estrutura seja feita em 
alumínio e PVC, que seria fixada no topo dos edifícios, e através de um sistema mecânico e 
um método de irrigação automatizada de biofertilizante teria acesso a produção de 
alimentos de forma automatizada.  
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A estrutura modular foi desenvolvida para que pudesse se adaptar a diversos casos e 
dimensionamentos específicos a partir das necessidades de cada edifício. O projeto foi 
desenvolvido para que apenas uma pessoa, através de uma manutenção semanal, pudesse 
manusear o equipamento. 

Como premissa o projeto visa estimular a produção de alimentos orgânicos, mas 
também produzir mão de obra específica, além de estimular a economia, favorecendo a 
criação e ampliação de redes de feiras orgânicas. 

Figura 52: Imagem representativa Projeto MASSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: autor 

 
4.5.4.3 Projeto Obi - Plataforma de Realidade Virtual 
 

A partir dos resultados propostos, o proponente investigou distintas maneiras de 
poder apresentar o resultado dos workshops, propondo o envolvimento da inovação como 
ferramenta estratégica para diferenciar os cenários desenvolvidos.  

A partir do contato com o grupo de pesquisa Voxar do Centro de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolve trabalhos voltados a utilização da 
realidade aumentada e interação digital, elaborou-se um projeto que pudesse mesclar as 
distintas áreas relacionadas ao projeto, neste caso o design, arquitetura e urbanismo e 
ciencia da computação, objetivando criar uma maneira interativa voltada a percepção das 
pessoas de como poderia ser o futuro da cidade. 

Como consequência foi desenvolvido uma plataforma virtual onde qualquer pessoa 
pode disponibilizar seu projeto arquitetônico e poder visualiza-lo através de um artefato 
(google cardboard) e conjunto com um smartphone, criando um sistema de realidade 
aumentada para as pessoas “imergirem” no ambiente.  

Através de um processo criado por Ermano Arruda, qualquer smartphone pode 
descarregar a imagem na plataforma e transforma-lo automaticamente em um visualizador, 
que quando inserido no óculos, transforma-se em um artefato digital de realidade avirtual. 

O projeto, ainda em fase de testes, já encontra-se disponível virtualmente para 
qualquer pessoa poder criar sua galeria de imagens virtuais e disponibiliza-las gratuitamente 
para qualquer pessoa visualizá-la. 

Figura 53: Logo projeto Obi. 

 

 

 
Fonte: autor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto do estudo voltado a prospecção de cenários se deu a partir da criação da 
ARIES para gerir o projeto Recife 500 anos, motivando a pesquisa a investigar a possibilidade 
do designer poder trabalhar de maneira propositiva tanto no desenvolvimento da estratégia 
projetual, mas também em questões inerentes a sua atividade, colaborando com distintas 
áreas do conhecimento visando a criação de cenários urbanos sustentáveis. 

A partir das análises levantadas no presente trabalho, foi percebida a relevância que 
determinada estratégia possui no impacto para desenvolver idéias relacionadas a temática 
proposta, mas também de maneira a quebrar paradigmas estabelecidos até então, através 
da reflexão e do debate para identificar as principais diretrizes que poderão interferir no 
futuro das cidades e de que maneira estas podem ser repensadas para beneficiar a 
qualidade de vida do ser humano.  

Buscou-se compreender o contexto em que o projeto “Recife 500 anos” e ARIES 
foram idealizados, trazendo estudos de casos bem sucedidos, além do aprofundamento no 
caso da cidade de Medellin, através da pesquisa com diversos agentes atuantes na cidade e 
contando com a colaboração da Secretaria de Mobilidade do município. 

O resultante dos workshops pretende colaborar com duas questões específicas do 
projeto do Recife 500 anos, no caso colabotando coma  visão de Cenários de Médio e Longo 
Prazos para o Recife, como também com o ponto de Visão de Fututo compartilhada pelos 
recifenses para os 500 anos do Recife, os quais propõe produzir uma visão do futuro 
desejada pela população, como também identificar fatores chaves para poder desenvolver 
uma estratégia adequada. 

Neste contexto torna-se notório a função do design não só como ferramenta 
estratégica para propor novos métodos projetuais mas também a possibilidade de contribuir 
no ambito propositivo de  inovações disruptivas a partir da interação com outras áreas 
correlacionadas, neste caso a arquitetura, urbanismo e ciência da computação, utilizando-se 
de ferramentas que permeiam o ambito projetual, com foco no desenvolvimento de um 
Sistema de Produto e Serviço - PSS para o futuro da cidade.  

Foi neste sentido que os estudos voltaram-se a métodos de prospecção de cenários 
urbanos, através de metodologias já consolidadas, e propondo uma relação direta com os 
processos metodológicos do design.  

Para isto foi realizado uma rede de contatos com os stakeholders relevantes para o 
desenvolvimento do processo, através de distintas instituições, tanto a nível nacional mas 
também a nível internacional, estreitando relações com o poder público e instituições 
acadêmicas colombianas, demonstrando a relevância de articular os diversos agentes 
objetivando beneficiar a metropole. 

Grupos e movimentos sociais locais conseguem fortalecer e propor novas idéias 
pautadas pela academia como o Parque Capibaribe e o projeto Centro Cidadão, mas 
também de origem social como o “Amor as graças”, “Praias do Capibaribe”, e econômica 
como o FABLAB, e a relevância destes movimentos relacionarem com as outras áreas de 
forma a fortalecer a rede de agentes envolvidos. 

A partir do confronto entre o referencial teórico e a pesquisa in locus foi identificada 
a possibilidade de desenvolver um modelo de workshop que pudesse refletir as questões 
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debatidas nas metrópoles, como também colaborar no desenvolvimento de inovações 
disruptivas e propor diretrizes que favorecessem o futuro sustentável das cidades através da 
identificação dos potenciais eixos que poderão influenciar os cenários prospectivos, 
envolvendo as distintas esféras públicas, privadas, além do meio acadêmico e social 
trabalhando em prol do futuro da cidade. 

Refletindo os resultados provenientes das atividades realizadas na presente pesquisa, 
como também a conceituação do DOS proveniente de Manzini & Jégou (2000), entende-se 
que as 4 ordens propostas por Buchanan (2001) não contemplam tal área, possibilitando 
desta maneira um novo nível de ordenamento relacionado a classífica da atuação do 
designer pautado pelo nível projetual que visa problemáticas de longo prazo a partir da 
proposição de cenários prospectivos, sendo assim, sugere-se um 5º nível de ordenamento, 
como demonstrado a seguir: 

 

Figura 54: 5º nível de ordenamento. 

Fonte: autor. 

 

Neste caso o 5º nível de ordenamento estaria voltado para atuação em níveis sociais 
a partir da transformação das cidades com prioridade no melhoramento da qualidade de 
vida das pessoas, através da atuação interdisciplinar envolvendo distintos atores 
provenientes de outras áreas do conhecimento, culminando na proposição de projetos 
voltados a questões sustentáveis. 

A partir da elaboração das oficinas envolvendo proposições prospectivas, torna-se de 
extrema relevância que as distintas áreas de conhecimento estimulem cada vez mais 
atividades interdisciplinares, objetivando não só o desenvolvimento de projetos visando o 
longo prazo, mas também que possibilitem uma reflexão sobre a atuação de cada indivíduo 
e suas consequencias tanto no ambiente projetual e acadêmico, mas também a nível urbano 
de cidade, estimulando a cultura do trabalho em equipe em prol da sustentabilidade. 

As diretrizes propostas a partir das distintas atividades refletem a necessidade 
urgente de repensar o modo de vida nas grandes cidades, para isto é primordial o estimulo 
de culturas que destaquem a visão de longo prazo, sendo necessário o envolvimento das 
diversas esferas atuantes de maneira a desenvolver estratégias que possam beneficiar a 
micro escala. No caso da cidade do Recife a ARIES possui este papel relevante de poder 
articular com o poder público e setores privados novas visões da cidade a partir do 
desenvolvimento de estratégias que visem suprir os anseios da sociedade. 

Em consonância com as atividades desenvolvidas, é notório que a cidade do Recife 
possui a oportunidade de tornar-se referência em Cidade Sustentável através de diversas 



105 
 

pesquisas que refletem a questão projetual de longo prazo como o Parque Capibaribe, o 
Centro Cidadão e o projeto Recife 500 anos, que envolvem a transformação da cidade 
através de premissas ambientais, sociais e econômicas. Neste contexto o ambiente favorece 
a co-relação dos projetos de maneira a possibilitar o envolvimento da sociedade, do poder 
público, da academia e dos setores privados visando a transformação da cidade de maneira 
mais equilibrada e sustentável.  
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APÊNDICE A - Questionário Digital Workshop I 

1. O que achou do workshop:   
 04 pessoas (57,14%) indicaram Muito Bom  ;  03 pessoas (42,86%) indicaram Bom 

2. O que você mais gostou do evento? 
 “As palestras dos convidados e o trabalho de criação dos cenários.” 
 “Conceito, tema abordado.” 
 “A interação entre o planejamento urbano, arquitetura e design; As apresentações dos 

convidados;          oportunidade de conhecer novos atores interessados no tema.” 
 “Do aprendizado, da interação entre os diversos cursos, da mistura entre estudantes e profissionais 

das áreas.” 
 “A apresentação final e os debates” 
 “A forma como foi desenvolvida as atividades, e todas as palestras e debates nos deram suporte.” 
 “Do desafio de pensar e projetar 20 anos a frente” 

3. O que você acha que poderia melhorar para o próximo workshop? 
 ”Que poderia ter uma abordagem maior sobre cenários/futurologia com apresentação (mesmo que 

rápida como fizeram os palestrantes) de cases sobre o desenho de cenários urbanos. Achei que a 
apresentação sobre o assunto foi muito resumida, com enfoque mais teórico, dados históricos.” 

 “O tempo para a apresentação das metodologias pode ser maior; Se possível, um maior 
comprometimento por parte dos participantes.” 

 “Maior tempo pra elaboração do projeto.” 
 “Conseguir unir o grupo para nova proposta” 
 “Acho que também seria muito produtivo a prática de atividades de intervenções na cidade, além de 

todos os planejamentos que fizemos.” 
 “Adequar o nível dos participantes com a temática” 

4. Como você resumiria em uma palavra o workshop? 
 “Inspirador” 
 “Enriquecedor” 
 “Surpreendente” 
 “Aprendizado” 
 “Contagiante” 
 “Ideias” 
 “Legal” 

5. O que você achou da quantidade de horas do evento?  
 “Achei razoável, o suficiente para alcançarmos bons resultados.” 
 “Tolerável” 
 “A princípio, insuficiente, mas com a apresentação dos trabalhos acredito ser satisfatória a 

quantidade de horas do evento.” 
 “Ideal, visto que não muitas pessoas não podem disponibilizar mais horas e dias na semana.” 
 “Boa para a proposta, ativa o pensamento criativo e produção. Poderia ter mais horas de acordo com 

o aprofundamento do assunto.” 
 “Achei boa, no fim, conseguimos fazer todas as atividades propostas.” 
 “Faltou tempo para o desenvolvimento da proposta” 

6.  Se tiver outro workshop no futuro, você participaria novamente? 
 Todas as 07 pessoas  (100%) responderam sim 

7. Você aconselharia a seus amigos de participarem do workshop?  
 Todas as 07 pessoas (100%) responderam sim 
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APÊNDICE B - WORKSHOP 
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APÊNDICE C - PROJETO EBA 
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APÊNDICE D - PROJETO MASSA 
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APÊNDICE E - PROSPECTANDO O RECIFE 
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