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Resumo 
 

A maquete (modelo) compreendida como instrumento de representação 
tridimensional é amplamente utilizada por arquitetos e urbanistas tanto no 
desenvolvimento das idéias, como na elaboração de propostas finais; bem 
como vem sendo utilizada para retratar conjuntos arquitetônicos de diferentes 
períodos históricos e ainda, para expressar conjuntos contemporâneos. 
Atualmente, observa-se um esforço, cada vez maior, em expressar a 
urbanização a partir da construção de modelos, permitindo assim maior 
interação entre os técnicos (especialistas), e a sociedade, de forma que seja 
possível expressar o processo de produção do espaço social, permitindo 
principalmente que a sociedade venha compreender este processo a partir do 
lugar no qual se vive, em sue contexto urbano.Nosso desafio vem se 
estabelecendo a partir da construção e dos estudos de modelos interativos e 
educativos, visando representar as múltiplas configurações do ambiente 
construído, articulando-as num mesmo modelo e assim, desencadeando 
exposições sucessivas de distintas etapas de tempos históricos. Observa-se 
assim construir e estudar as maquetes como instrumentos didático-
pedagógicos, contribuindo para avançarmos na arte da representação, indo 
além da maquete arquitetônica urbano de determinado contexto temporal e 
espacial. Assim, poder-se-ia contribuir para superar a dificuldade de se ver a 
cidade em sua forma fragmentada, bem como o hiato existente entre a 
planificação e a expectativas e demandas sociais. O maior desafio, ainda 
consiste em desenvolvermos modelos, os quais contribuam para múltiplas 
representações espaciais no plano sócio-cultural. Isto requer em avançarmos 
na construção de modelos nos quais os diversos segmentos sociais possam 
expor suas necessidades e anseios na preservação e construção das 
cidades.Neste sentido, apresentamos estudos abordando a construção de 
modelos dos espaços sociais, oriundos de trabalhos já iniciados, desde 1999, a 
partir de experiências concretas no município de São José dos Campos, São 
Paulo, abordando aspectos teóricos substanciais à ciência, à cultura, à 
linguagem, pressupondo o modelo como instrumento de mediação sócio 
cultural. Visa-se assim contribuir para uma nova cultura de planejamento 
através da modelagem do espaço social. 
 

 
Palavras-chave: .modelo e/ou maquete do espaço social; planejamento 
urbano;. São José dos Campos, SP-Sant’Anna;  processo histórico de 
urbanização. 



 

 

Abstract 
 

 
The mockup (model) understood as a tri-dimensional representation 

instrument is widely used by architects and urban designers in idea 
development as well final proposal definitions; it has also been used to portrait 
architectural sets from different periods and still, to express contemporary 
sets.Nowadays, it is possible to see a big effort, growing each day more, to 
express the urbanization from the modeling construction, allowing a larger 
interaction between technicians (specialists), and the society, in a way it is 
possible to express the production process of the social space, allowing the 
society principally to understand this process from the place where they live, in 
their urban context.Our challenge has been established from the construction of 
interactive and educational models, searching representing the multiple 
configurations of the built environment, articulating them in the same model and 
then, creating repetitive expositions in the distinctive phases of history times. It 
is observed that building and studying the mock-ups as didactic-pedagogical 
tools, contributing for the development of the art of representation, going 
beyond the urban architectonical mock-up of a determined timed context and 
spatial. Thus, it would be able to contribute to overcome the difficulty of seeing 
the city in its fragmented form, as well as the existing gap between the planning 
and the social expectations and demands. The greatest challenge still consists 
in the development of models, which contribute to multiple spatial 
representations in the social-cultural level. It requires developing the building of 
models in which several social segments may expose their necessities and 
wishes in the city preservation and building.In this sense the studies are 
presented aiming the building of models of social spaces, initiating from projects 
which have already started, since 1999, from actual experiences in the city of 
Sao José dos Campos, São Paulo, approaching theorical aspects substantial to 
the science, culture, language, presuming the model as tool of social-cultural 
mediation. The aim is to contribute with a new planning culture through the 
social space modeling.  

 
 

Key-words: 1. Model and/or social space mock-up 2. Urban design 3. Santana, 
São José dos Campos 4. Historical Urbanization Process. 
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Apresentação 
 

Vinícius vem de um tempo-espaço de raízes familiares “luizenses”, do 

mundo de São Luiz do Paraitinga, situado nesta região do Vale do Paraíba. 

Terra do geógrafo Ab’Saber, a qual caracterizou-a como uma extensão de Mar 

de Morros. Nestas passagens, conheci-o ainda criança, lá pelos dez anos de 

idade. Fato que veio à memória, recentemente, a um ou dois anos atrás. 

Revivendo histórias de carnavais em São Luiz, lembrei-me da estadia em casa 

de amigos e lá o filho deles brincava com  o amigo, do sítio ao lado, dos Barros 

Barbosa. Luizenses de um tempo singular, então, enraizados na cadência 

d‘água da bica, sem pressa. 

 

Outro recorte no tempo: vem-me a imagem do estudante de arquitetura, 

mais precisamente de urbanismo, na Universidade de Taubaté. Numa turma 

bastante presente, Vinícius se destacaria e demarcaria, a partir de então sua 

atuação voltada ao artefacto urbanístico. Num exercício para implantação de 

ciclovias para Taubaté, Vinícius revelaria uma percepção de espaço 

diferenciada. Propôs junto com a equipe, uma passagem suspensa para as 

bicicletas, passando sobre os veículos, na lateral do túnel, facilitando a 

transição entre dois setores da cidade, segregados pela Rodovia Dutra. 

Importante ressaltar, isto em foi em 1997. E, a não mais de 48 horas atrás, vejo 

“a mesma passarela” implantada num viaduto semelhante na Dutra, a altura de 

Itatiaia, RJ. E sobre ela vários pedestres transitando entre os dois lados da 

cidade! Emocionante!   

 

Esta dedicação ao urbanismo, levaria nosso ao convite para Vinícius dar 

forma a Maquete de Sant’Anna, em 1999, junto ao Projeto Sant’Anna um 

Patrimônio Cultural, subvencionado pela Lei de Incentivo Fiscal do município 

de São José dos Campos. O desafio era desenvolver e materializar numa 

mesma maquete o conceito de sucessão temporal das etapas históricas da 

urbanização do bairro de operário-industrial de Sant’Anna, - bairro formado por 

um contingente de famílias oriundas do meio agrário de Minas Gerais, então, 



 

 

em processo de desestruturação. O desenvolvimento deste conceito teve a 

frente também o arquiteto Urbano Reis Patto Filho e o estudante José Nazareth 

da Silva Júnior. 

 

Em suma, este trabalho desdobrava-se das propostas de Plano Diretor 

realizado para este bairro em 1986 como Equipe Técnica autônoma, contratada 

pela Secretaria de Planejamento do município de São José dos Campos. Na 

época, o desafio, a partir de leituras históricas e contemporâneas, era o de  

interagir com a população local para discutir as proposições urbanas 

levantadas pela Equipe. Como levar o trabalho desenvolvido adiante? Como 

instaurar modalidades de participação popular? Temas dividindo opiniões entre 

este que escreve Urbano Patto, Cláudia Maria Cruz Demétrio e João Batista 

Soares de Oliveira. 

 

A maquete relativa ao desenvolvimento urbano do bairro, soma-se a 

folhetos, aos painéis fotográficos, ao livro editado, viria tanto a valorizar o bairro 

como expressão cultural, sobretudo contribuir com informações para a 

população conhecer sua história e contemporaneidade e assim, se reconhecer 

como possível agente social, portadora de uma cultura singular, recriada na 

Sant’Anna urbana. 

 

Vinícius, ao lado da equipe, foi o responsável pela execução deste 

conceito, dando forma a maquete. Um conceito inovador no que tange a 

possibilidade de estabelecer numa mesma base material, diversas 

possibilidades de representações de etapas históricas da urbanização. 

Portanto, um Modelo de representação sócio-espacial da urbanização 

contemporânea, pois Sant’Anna, como primeiro bairro industrial de São José 

dos Campos, traz em seu bojo aspectos do processo de industrialização-

urbanização do sudeste industrial brasileiro. 

   

Somava-se a esta proposição, outros desafios, além de propiciar a 

possibilidade de representar etapas dos processos históricos, havia a 



 

necessidade de voltar-se para as crianças da rede escolar. Assim, buscava-se 

uma maquete (instrumento didático) com formas atrativas às crianças, algo 

táctil, possível de interação e manuseio, além de despertar visualmente a 

atenção, bem como permitir a compreensão espacial do bairro mediante uma 

escala territorial reduzida reproduzida na maquete. Um Modelo didático, lúdico, 

interativo. Um modelo que contribuísse para um redimensionamento do espaço 

vivenciado, a partir de sua apreensão intelectual-sensorial, despertada de 

modo lúdico, como um jogo de quebra-cabeça coletivo. 

 

Esta experiência passaria, em 2003, a um outro patamar de desafio, no 

caso o teórico-acadêmico. Afinal, esta Modelagem Interativa do Espaço Social  

constituiria um instrumento apto para mediar as interações comunicativas e 

culturais entre os segmentos técnicos - urbanistas - e a sociedade? Até que 

ponto a modelagem do espaço pode permitir aos técnicos expressarem seus 

conhecimentos à sociedade, possibilitando novos espaços a esta se 

manifestar? Novamente, para este desafio em investigar os limites e 

perspectivas deste Modelo como instrumento, foi proposto esse tema ao 

Vinícius, já como mestrando do Programa Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade do Vale do Paraíba, em idos de janeiro de 2003. 

 

Um desafio razoável, visto há pouca tradição do uso de maquetes nos 

processos de estudos e mesmo de proposições de intervenções na prática, no 

ensino e na pesquisa em planejamento urbano e regional no Brasil. Em geral,  

os trabalhos acadêmicos estão sempre ilustrados e apoiados em diversos 

materiais gráficos, tabelas, índices; em outros materiais cartográficos e 

fotográficos; já ao final nos anos cinqüenta, somam-se às imagens aero-

fotográficas e posteriormente, nos setenta, às imagens de sensoriamento 

remoto e  geo-referenciadas pelos GPS. As maquetes no Brasil no que tange a 

construtibilidade de espaços urbanos, vem sendo muito mais utilizadas pelos 

segmentos imobiliários, por vezes, apelativas, distorcendo as informações, 

atuando como instrumentos de publicidade, com visões romanceadas dos 

espaços propostos. 



 

 

 

O desenvolvimento de modelos interativos, lúdicos, pedagógicos no 

âmbito do planejamento urbano e regional ainda tem um longo caminho a 

percorrer. Envolvem diversas áreas de conhecimentos. Num primeiro 

momento, o domínio do próprio processo de urbanização; e o domínio das 

proposições espaciais, das hipóteses possíveis ao futuro.  Noutro, 

conhecimentos do campo da educação, da comunicação, da cultura, aventado 

possibilidades de diálogos e interação entre mundos, comumente, separados 

por codificações distintas, as linguagens técnicas, as linguagens expressas na 

multiplicidade de lugares. Noutro ainda, implica em domínio do próprio artefacto 

de montagem do Modelo. E mais, além, o desafio de se fomentar a própria 

produção da modelagem do espaço em que se vive, por aqueles que a 

vivenciam e, desta expressão ser reconhecida socialmente para a construção 

do futuro. 

 

É um passo longo. Acredito que Vinícius deu alguns passos para esta 

construtibilidade. Primeiro, apropriando-se intelectualmente do próprio artefacto 

de concatenar o pensamento acadêmico em torno do tema desta dissertação. 

Depois, materializando este tema-investigação na forma desta dissertação. 

Alguns temas presentes foram apontados e/ou reiterados pela Banca de 

Qualificação, pelos professores doutores Cilene Gomes e Emmanuel Antonio 

dos Santos, no que tange a comunicação e a educação, por exemplo.   

 

É sempre difícil desenvolver uma dissertação, para quem orienta e para 

o orientando. Ao propor este novo desafio, fui sincero em expressar a 

inexistência de um método a priori. Mas, também estava certo da possibilidade 

de desenvolvê-lo. Muitas vezes caminhamos no escuro. Mas, ao chegarmos à 

temática da Modelagem Interativa do Espaço Social, creio que identificamos o 

eixo central de investigação. Talvez, aqui fosse o momento de iniciarmos o 

trabalho, pois se expressa o domínio teórico que se desejava sobre o tema. 

Contudo, neste momento, isto só é possível de se aventar como uma nova 



 

etapa de trabalho, pois esta encerra este estágio. Há muito a avançar e as 

novas contribuições serão benvidas neste processo.     

 

Por último, desejo expressar à Vinícius que continue a construir 

passarelas ligando os lugares das cidades. E que a imensidão das Luzes de 

sua Paraitinga, o ilumine. Que as estrelas daqueles céus incomensuráveis 

possibilitem refletir seus artefactos e que saibas compartilhar estes 

conhecimentos com aqueles que labutam na construção deste chão social; e, 

assim, contribuindo para assegurar este saber em gestação frente à seqüestros 

oportunistas e mercadológicos.  E aos que partilharam e estão a partilhar esta 

jornada, os agradecimentos ao tempo nos dedicado e que de algum modo ele 

lhes possa também frutificar. 

 
Obrigado, Zé Oswaldo. 

  



 
INTRODUÇÃO 

 
A PERTINÊNCIA DO TEMA PARA O PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL 
 

 

PROBLEMÁTICA 
Aventurar-me no Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, a 

princípio era um anseio de continuar atrás de respostas a perguntas 

inicialmente postuladas ainda no curso de graduação em arquitetura e 

urbanismo, no qual as disciplinas de urbanismo e planejamento urbano 

pareciam nortear os grandes projetos devido à abrangência social que 

postulavam. Além do mais, tinha em mente que a arquitetura enquanto 

faculdade de conhecimento como todas as outras, iniciava-se dentro da 

universidade como parte de um estágio, sendo um estudo e aprendizado que 

se mantém por toda a vida. 

Diante do Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, constatando 

as informações advindas das diversas disciplinas cursadas, foi possível 

concluir a grande complexidade do planejamento, ou melhor, a complexidade 

existente acerca do planejamento. 

Ao destacar o planejamento como um processo de decisão que 

possibilita a elaboração de metas e planos que vão subsidiar intervenções 

futuras de forma planejada, seria então o planejamento algo fantástico (o que 

não deixa de ser), porém alguns entraves acabam por impossibilitar suas ações 

em construir uma sociedade igualitária, mais humana e mais justa para todos. 

 
“... o planejamento é, sobretudo, uma atividade de conhecimento e 

comunicação da realidade concreta presente, a qual tem a sua razão de 

ser no passado e se avalia numa perspectiva de um futuro que se quer 

construir, atividade que se orienta para estrutura um processo de 

decisão quando às transformações necessárias ao desenvolvimento, 

alimento, para alimentar um processo de projeto dos estabelecimentos 

humanos e para clarificar e tornar eficiente um processo de realização e 

gestão das ações decididas.” (PEREIRA,1984). 



 

 

2 

 

Como poderia então destacar a problemática do planejamento, de forma 

que se tornasse compreensível principalmente ao leigo. 

Basta então olharmos para o lado e observar a realidade que nos cerca 

direta ou indiretamente, expressa na falta de transporte coletivo fazendo com 

que nossas cidades se tornem cada vez mais congestionadas e poluídas; na 

falta de equipamentos públicos como creches, escolas, postos de saúde, áreas 

verdes, praças, habitações dignas, infra-estrutura (água, esgoto, energia, 

telefonia, etc.). 

Há uma ausência de um planejamento. Um planejamento que volta-se a 

um quadro contrário a este. Um quadro mais solidário, principalmente aos 

excluídos de um sistema onde o poder econômico acaba ditando o 

planejamento no lugar do poder público o qual deveria estar à frente destas 

ações. 

Logicamente que este quadro não é somente uma visão do meu ou do 

seu entorno, mas sim de todos nós. Esta situação está presente no cotidiano 

de todos, mesmo dos que vivem excluídos em grandes condomínios fechados 

(que mais parecem fortalezas) separando o que parece bom do restante, não 

tão bom, pra não dizer ruim, do ponto de vista material. 

Dentre as inúmeras problemáticas com as quais se defronta o 

planejamento, podemos destacar: a ausência de planos voltados à demandas 

sociais, e quando os temos, acabam por se juntar aos arquivos municipais 

como cadernos de anotações, conforme expõe Villaça (1999); a tradução e 

formulação de dados quantitativos e não qualitativos que acabam por não 

considerar as necessidades e anseios da sociedade; entre eles também temos 

um fator agravante (se não o maior deles) que são as ações oriundas do poder 

econômico e político, no qual o capital acaba ditando as regras do 

planejamento e o poder político por suas vez direcionado as melhorias para a 

população das classes médias e altas onde se concentra o capital. Excluindo 

cada vez mais as classe de menor poder aquisitivo. 
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“São cada vez mais evidentes os inconvenientes do desenvolvimento 

orientado pelos interesses econômicos dominantes e da incapacidade 

do planejamento, promovido pela administração pública, para definir e 

implementar políticas que dêem respostas às  exigências das relações 

sociais.” (PEREIRA,1984). 

 

Estes e muitos outros fatos nos ajudam a entender um pouco mais a 

problemática em que o planejamento está inserido, porém cabe destacar o que 

mais nos interessa dentro do processo de investigação desta dissertação, que 

é a problemática existente na escassa comunicação entre os técnicos e 

especialistas com a sociedade bem como da sociedade para com os técnicos e 

especialistas. 

Tendo em vista o avanço considerável nas técnicas e instrumentos para 

captar e compreender o processo de urbanização em curso através 

principalmente do sensoriamento remoto bem como de outras diversas áreas 

da informática, estas informações demonstram uma limitação quanto à 

divulgação e socialização dos dados, bem como a interação social. 

Desta forma observa-se que os desdobramentos destes novos 

instrumentos e informações à sociedade, vem requerendo maiores mediações 

a fim de facilitar o acesso e a compreensão desta realidade que pertence a 

todos nós.  

O diálogo a que nos referimos, é o de buscar junto aos instrumentos já 

existentes a construção de novos instrumentos que permitam a sociedade 

compreender esta realidade através de uma linguagem mais acessível ao seu 

universo, ao seu mundo, permitindo sobretudo que os envolvidos (sociedade) 

possam ver de forma crítica este processo e também expressar suas 

necessidades e seus anseios. 
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HIPÓTESE 
Supõe-se que, o atual estágio de produção de conhecimentos no campo 

de urbanização e do planejamento, possa, além das tecnologias disponíveis, 

sobretudo aos especialistas e técnicos, desenvolver novos métodos para 

ampliar e socializar o conhecimento existente à maior parte da população leiga, 

sobretudo, aquelas em fase de escolarização. 

Desta forma, supõe-se que os avanços da alta tecnologia nesta área 

requerem, paralelamente, estudos para a construção de novos instrumentos 

capazes de captar e representar a realidade sócio-espacial em movimento, e 

mais, capazes de traduzirem estes conceitos em dados concretos, palpáveis, 

para a população compreender o seu sítio físico, como o relevo, o arruamento, 

a trama urbana, a relação do seu bairro com a toda a cidade, bem como 

compreender o processo de urbanização. Neste sentido, esta mediação entre a 

alta tecnologia e a possibilidade de compreensão da população, poderia 

contribuir para a própria intervenção futura das cidades, sobretudo das 

próximas gerações. 

Portanto, uma das possibilidades seria o uso de modelos 

tridimensionais, (comumente conhecidos como maquetes), objetos estes 

tácteis, interativos, lúdicos e pedagógicos. 

Instrumento que conseguisse apreender em seu desenho e sua forma, 

as informações analíticas sobre o processo histórico de urbanização. Este 

instrumento poderia contribuir para uma melhor compreensão da cidade, 

voltando-se principalmente para as crianças da rede escolar de quinta e oitava 

séries, como forma de possibilitar a compreensão deste processo, como 

também, poder formar um pensamento crítico para estes cidadãos que 

provavelmente poderão fazer mais pelo planejamento de nossas cidades e 

regiões num futuro próximo. Podendo assim avançar numa nova cultura de 

planejamento. 

 

Diante disto o trabalho se constitui da seguinte forma: 

 

No Capítulo I, “O modelo e o espaço”, apresenta-se as definições de 

modelo e/ou maquete, buscando expor o modelo como importante ferramenta 

na representação das formas tridimensionais, aproximando da compreensão 
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dos dados abstratos. Instrumento este, amplamente utilizado na arquitetura e 

no urbanismo, onde se buscou, sobretudo, a representação da cidade através 

da constatação do modelo, como forma de representação de diferentes 

períodos históricos e de idealizações futuras (intervenções urbanas), mas 

sempre apresentada de forma estática e de relação exclusivamente dos 

técnicos. Apresentam-se também os estudos de casos, modelos, na tentativa 

de se aproximar de uma construção conjunta da sociedade, onde constitui uma 

tentativa de mediar a compreensão da cidade, ainda que em sua maioria a 

partir da representação estática do espaço. Independentemente, são 

importantes ao se aproximarem de um processo lúdico, didático e pedagógico. 

As experiências apresentadas se somam na intenção de nos levar a 

construção de um novo modelo, enquanto teoria para representação do espaço 

social. 

 

No Capítulo II, “A conceituação teórica a cerca do instrumento”, 
procuramos abordar aspectos teóricos substanciais à ciência, à cultura, à 

linguagem pressupondo que tais fatores são cruciais ao se pensar na 

interpretação bem como na construção do modelo. Destaca-se, porém as 

interpretações de Galileu: com a invenção do telescópio permitindo a 

socialização de uma nova visão da realidade que ele próprio já sabia; Chauí: a 

importância do instrumento para a validação das ciências; Laraia: a cultura 

como constituição das verdades a partir da ausência de instrumentos capazes 

de comprovar tais verdades; Freire: apontando para a importância da 

linguagem e do dialogo em complemento ao instrumento e Santos: a 

necessidade da interpretação do espaço a partir do lugar.  

 

No Capítulo III, “Compreensão do Território”, busca-se  a verificação 

através de uma experiência concreta (maquete de Sant’Anna). Se seria 

possível demonstrar a distribuição espacial a compreensão do processo 

histórico de urbanização do bairro no modelo, permitindo então uma nova 

linguagem na representação do espaço social, somando-se inclusive aos meios 

já amplamente utilizados como a cartografia, sensoriamento remoto, imagens 

de satélites, entre outros meios. 
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Destacamos no Capítulo IV, “Construção da Maquete de Sant’Anna”,  
o processo de construção do modelo, que teve como importante papel 

contribuir na compreensão do processo histórico de urbanização do bairro, bem 

como permitir uma maior aproximação da sociedade na intenção de se 

construir uma visão mais crítica da produção do bairro bem como da cidade. 

Em conjunto com o “Ensaio na rede escolar”, os desdobramentos desta 

experiência concreta de Sant’Anna na rede escolar do próprio, direcionado a 

um grupo de oitenta alunos de quinta a oitava série, (faixa etária de 12 a 15 

anos), na intenção de socializar a compreensão do processo de urbanização 

do bairro onde vivem, bem como buscar maiores constatações para que assim 

fosse possível avançar no desenvolvimento do modelo de compreensão do 

espaço social. 
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CAPÍTULO I 
 
O MODELO E O ESPAÇO 
MODELO E O ESPAÇO CONSTRUÍDO: A MODELAGEM DA CIDADE 
 

Este capítulo procura expor algumas definições, sobretudo, sobre 

“modelo” e maquete, apresentado-o como forma de representação da real 

existente ou proposto. 

Desta forma divide-se em dois momentos, para que possamos explicar 

os conteúdos que se seguem: O estado da arte: Definições sobre modelo e a 

maquete das cidades: Modelagem do espaço construído. 

 

“O estado da arte: Definições sobre modelo”, procuramos expor as 

definições encontradas sobre modelo e maquete, apontando, sobretudo, outras 

definições derivadas a partir das mesmas, em  função da sua utilização em 

diferentes meios de trabalho que variam do meio artesanal ao industrial. O 

registro das definições, referente ao modelo de representação do objeto e do 

espaço tridimensional, o qual trazemos como fator de destaque ao trabalho. 

Modelos este que se expressam principalmente na arquitetura ao representar 

os edifícios bem como a cidade. 

 

Em “Maquete de cidades: Modelagem do espaço construído” busca-

se expor de que forma o modelo como representação tridimensional se 

expressa ao representar a cidade, apresentando alguns casos significativos 

onde o modelo aparece como forma de representação histórica ou de 

intervenções futuras. Conjuntos arquitetônicos de diferentes períodos históricos 

e ainda, representar conjuntos contemporâneos, mas na maioria dos casos, 

não abrangendo a cidade como um todo geográfico, mas evidenciando pontos 

significativos de intervenção espacial, não abrangendo as reais dimensões 

socioeconômica, política, cultural e social existente na cidade. 



 

 

8 

O ESTADO DA ARTE: DEFINIÇÕES SOBRE MODELO 
 
Em meio às inúmeras definições atribuídas às palavras modelo e 

maquete, oriundas de vários livros especializados bem como de dicionários, 

procuramos uma definição que julgamos mais coerente para o presente 

trabalho. Desta forma identificamos algumas definições importantes na 

intenção de constituir uma definição mais objetiva para nosso trabalho. 

 
“Maquete. 1. Arq. Eng. representação em escala reduzida de uma obra 

de arquitetura ou engenharia a ser executada. 3. esboço tridimensional 

de determinada escultura, moldado em barro ou cera, de acabamento 

tosco.” (Houaiss, 2001, p. 1844). 

 

“Modelo. 1. representação em escala reduzida a ser reproduzida de 

objeto de arquitetura etc. a ser reproduzido em dimensões normais. 4. 

reprodução tridimensional, ampliada ou reduzida, de qualquer coisa 

real, us. Como recurso didático (p.ex. partes do corpo humano, do 

universo, etc.). 14. Ling. Sistema lógico construído com base nos dados 

acessíveis à observação direta, que procura descrever e explicar o 

funcionamento do sistema lingüístico inclusive nos aspectos 

inacessíveis a observação direta.” (HOUAISS, 2001, p. 1941), 

 

“Maquete. S. f. Maqueta [q. v.].” (FERREIRA, 1994-95, p. 415). 

“Maqueta. (ê). S.f. 1. Esboço de uma estátua, ou de outra obra de 

escultura, moldado em barro ou cera. 2. miniatura de projeto 

arquitetônico ou de engenharia.”  (FERREIRA, 1994-95, p. 415), 

 

“Modelo. (ê) s. m. 1. objeto destinado a ser reproduzido por imitação. 2. 

representação em pequena escala de algo que se pretende executar 

em grande.” (FERREIRA, 1994-95, p. 437). 

 

Ao apresentar tais definições, também se procura direcionar os leitores a 

compreensão e entendimento da palavra modelo como sendo a forma mais 

adequada de se ver este trabalho: tendo em vista que a expressão “modelo” 
pode equivaler a um sistema teórico o qual consiga apreender de modo 
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simplificado a realidade, sem contudo, distorce-la e/ou reduzi-la a tal modo que 

a própria realidade se torne incompreensível ou de difícil entendimento. 

Ao contrário, o que se busca é a construção de uma representação 

acessível para a sociedade (sobretudo as crianças da rede escolar), da 

complexidade da realidade, o qual mantenha uma dada semelhança com o 

real, possibilitando analogias entre a representação modelada e o fenômeno 

observado, conforme expõe Abbagnano (2003, p. 678). 

A seguir, expõem-se as diferentes formas e significados da palavra 

modelo, como representação tridimensional, mostrando que no conjunto são 

formas de representação e linguagem dos objetos visuais e tridimensionais e 

que acabam ganhando outras denominações em função das atividades que se 

empregam. Destaca-se, nestes modelos a sua caracterização como objeto 

para a visualização voltada aos sentidos visuais e ao intelectual. 

Este conjunto de definições visa contextualizar o uso convencional sobre 

os modelos e maquetes. Ao apresentá-los, busca-se situar o leitor sobre o 

estado da arte, pois nesta presente dissertação, ao apresentarmos o modelo 

lúdico, pedagógico, estamos nos referindo, a um outro estágio da possibilidade 

de modelagem, no caso o da modelagem do espaço social e interativo. 

 

Vejamos a seguir as definições derivadas da compreensão de modelo e 

maquete, tendo em vista que ambas representam o objeto tridimensional, 

apresentando outras definições em função da atividade que se aplica. 
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MAQUETES DE CIDADES: MODELAGEM DO ESPAÇO 
CONSTRUÍDO 

 
Conforme já se havia apontado anteriormente, a maquete física é um 

objeto tridimensional construído a partir de materiais físicos o qual poderemos 

apalpar e/ou visualizar de acordo com nossas necessidades. Tridimensional 

refere-se às três dimensões: comprimento, largura e altura. O objeto 

tridimensional é um corpo que possui faces tanto planas quanto curvas, 

convexas ou côncavas. 

Segundo o livro de Baxter (1998, p.244) maquete é definida como: 

 
“(...) palavra de origem francesa, que foi usado pelos escultores, para a 

elaboração dos modelos preliminares em gesso. Na língua inglesa usa-

se o termo mock-up.”  
 

Maquete em francês: maquette.  

Maquete é um termo utilizado pelos arquitetos ao construírem modelos 

reduzidos para representar tridimensionalmente as soluções arquitetônicas, e 

também desenvolver novas idéias, desde o processo de criação até o processo 

de projeto, principalmente quando se trata de projetos com complexidade 

tridimensional que muitas vezes são difíceis de serem visualizados no desenho 

bidimensional. Também são elaboradas para visualizar de maneira dinâmica, 

mutante, a integração entre os diversos componentes do projeto.  

Na pesquisa de Flório maquete física é “(...) uma simulação, em escala 

reduzida, dos principais elementos físicos de uma obra arquitetônica (tais como 

terreno, as vedações, aberturas, vãos, estruturas, circulações, etc).” (1998, p. 

316). 

É uma ferramenta de representação da arquitetura que permite analisar 

a forma, as partes, assim como as relações formais do todo 

tridimensionalmente e permite estudos sobre as possibilidades da obra 

arquitetônica também a apresentação final para concorrer em concursos e ou 

na venda do produto do projeto.   

Uma maquete física antecipa uma realidade construtiva desenvolvendo 

a percepção do objeto no espaço, tornando-se assim um meio de 
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representação na concepção arquitetônica tridimensional muito importante, 

bem como um excelente instrumento de auxílio ao processo de criação e ao 

processo de projeto de arquitetura, ou objeto qualquer. É importante ressaltar 

que novas idéias podem surgir a partir da forma tridimensional, pois 

proporcionam uma forma de domínio espacial. 
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As Maquetes Físicas de Arquitetura e Urbanismo 
 
“ Antecipação de realidades futuras e simultaneamente objetos de 

preciosismo artesanal, as maquetes exercem um fascínio e um 

interesse onde a dimensão técnico-operativa e os conteúdos lúdicos se 

sobrepõe.” (CONZALES, 2001). 

 

A arte e a técnica são partes constituintes de um todo, cabendo ao 

arquiteto conceber proposições que atendam às necessidades do solicitante do 

objeto arquitetônico. “A maquete é uma arte especializada que resulta da 

associação do saber arquitetônico, conhecimento e domínio de tecnologias e 

materiais, sensibilidade artística e inspiração criativa para conceber uma obra 

capaz de emocionar o observador.” (BUSTAMANTE, 1998: 10). 

A representação do projeto através da maquete, desde o momento de 

criação, desenvolvimento e apresentação final é uma excelente ferramenta 

capaz de tornar possível uma interpretação e representar plasticamente as 

criações do arquiteto. 

 
“Termino o texto explicando que representa a prova dos nove dos meus 

projetos. Se faltam argumentos, alguma coisa deve ser acrescentada. E 

faço a maquete que tudo confere.” (NIEMEYER, 1993: 42). 

 

“A necessidade de tridimensionalidade e de materialidade nos sistemas 

de representação levou, nos últimos tempos, a revalorizar o papel da 

elaboração maquetes, entendido com uma antecipação tridimensional 

da proposta de arquitetura em escala reduzida”. (CONZALES,2001). 

 

Consideram-se o fato de se utilizar maquetes como meio de analisar as 

formas e as relações formais, podendo-se classificar os modelos arquitetônicos 

em três grupos: maquetes topográficas; as maquetes de edificação e as 

maquetes especiais. Sendo assim vejamos a seguir estas tipologias de forma 

detalhada, de que forma uma se diferencia ou complementa a outra: 

Maquetes topográficas: Maquete de um terreno, Maquete de uma 

paisagem e Maquete de um jardim; Maquetes de edificações: Maquete de 

urbanismo, Maquete de um edifício, Maquete de uma estrutura, Maquete de um 
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espaço interior e Maquete de detalhes; Maquetes especiais: Maquete de 

desenhos e Maquete de móveis. 

No tocante a representação da cidade, podemos observar que o modelo 

e/ou maquete expressa, sobretudo a cidade fragmentada, ao ser objeto de 

futuras transformações. Em outros casos, expressa ainda que em escala maior  

ou menor a identificação de diferentes períodos históricos, ou até mesmo 

contemporâneo, mas sempre de forma expositiva, não permitindo interação  

tátil com o observador: é necessário também esclarecer que as maquetes não 

permitem compreender as sucessivas etapas históricas numa mesma base, tal 

como se inovou na maquete de Sant’Anna, São José dos Campos. 

Portanto, esta inovação no sistema de representação do real é que 

caracterizamos como modelo, vide (Capítulo V). Outro fator é o alto grau de 

realismo que se propõe, restringindo assim a confecção somente por 

especialista (arte de modelar), além do que não permite identificar aspectos 

substanciais do espaço urbano: a realidade concreta do lugar e suas 

dimensões sócio-culturais. 

Diante disto apresentamos alguns exemplos onde é possível observar 

tais afirmações. 
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Figura 1.1 e 1.2 
Observa-se a representação do centro histórico de Havana, considerada Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela Unesco. Sua confecção destaca o conjunto do patrimônio construído 

bem como os detalhes pormenores dos edifícios e dos espaços públicos.  
Fonte: Oficina del historiador de la ciudad de Habana, (2001). 
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Figura 1.3 
Vista da maquete da zona Leste de São Paulo (Itaquera), cujo propósito é demonstrar o 

plano de desenvolvimento da região. Podemos observar aqui o uso da maquete com 
intenções políticas de demonstrar uma futura realidade para a área em questão, sendo 

assim um instrumento político.  
Fonte: Jornal da Tarde (2003) 

 



 

 

16 

 

Figura 1.4 
Maquete de Estudo para a Avenida dos Estados (Santo André), fruto de uma das 

proposições apresentadas por urbanistas estrangeiros e brasileiros. A proposta acima é de 
autoria do urbanista Cândido Malta. 

Fonte: O Estado de São Paulo. (1999) 
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Figura 1.5 
Vista da maquete da cidade de Namur retratando a cidade em 1747, possivelmente um 

período histórico importante de sua existência. É possível observar na confecção da 
maquete uma forma de representação clássica, ao retratar os detalhes minuciosos, como 

arruamento, vegetação e outros. 
Fonte:Revista da Associação dos Urbanistas portugueses, ano 1. (1998) 
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Figura 1.6 
Vista da maquete de Amsterdã. Sua representação demonstra uma linguagem mais 

contemporânea diferentemente das maquetes mais clássicas. 
Fonte:Revista da Associação dos Urbanistas portugueses, ano 1. (1998) 
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A MODELAGEM DO ESPAÇO SOCIAL: PERSPECTIVAS PARA O 
PLANEJAMENTO 

 
É através deste capítulo, que iremos expor os estudos de casos 

levantados, nos quais os modelos aparecem na tentativa de mediar as 

informações sobre as transformações ocorridas no espaço cidade, aonde vão 

se destacar as seguintes:  maquetes e/ou modelos: “São Paulo”, “Sant’Anna”, 

“Tóquio”,  “São Francisco do Sul” e “Cidade 10”. Tais estudos são 

apresentados de forma que possamos fazer uma reflexão. 

Antes de passarmos para os estudos, devemos nos remeter a 

compreensão de importantes conceitos: o que é o modelo e/ou modelagem? e 

o que se compreende como espaço social? 

Cabe ainda ressaltar o modelo como instrumento didático – pedagógico, 

cujo objetivo viria facilitar a compreensão da complexa realidade mediante sua 

representação no plano tridimensional, de modo educativo. 

Através deste instrumento de representação levamos ainda a 

possibilidade de classificarmos os modelos que serão apresentados sobre três 

vertentes: representação da paisagem: permite observarmos um dado 

momento, um estágio do tempo informando a leitura da paisagem natural, 

construída ou a ser construída, conforme já vimos nas ilustrações anteriores 

referentes a Cuba, entre outras; a representação do espaço social: nos 

permite um compreensão das transformações sociais, aspectos da realidade, 

da produção do território, visto sobretudo a partir do processo histórico que 

pressupõe a compreensão das transformações em movimento; representação 
da proposição do futuro: que busca a representação de anseios da 

sociedade, tendo em vista que para alcançar tal estágio, seja necessário 

compreender fatores expressos na paisagem,  no espaço social, político, 

ideológico e econômico como menciona Milton Santos ao propor as diferentes 

instâncias da sociedade. Busca-se por intermédio destas formas de 

representação, permitir uma maior autonomia coletiva da sociedade e 

consequentemente, fomentar a participação popular frente as diferentes 

possibilidades de se pensar uma intervenção futura. 

Mais do que tudo, espera-se que tais experiências contribuam, 

sobretudo, para uma nova cultura de planejamento, de forma que permita o 
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acesso da população na compreensão do espaço urbano, podendo desta 

forma participar do processo de construção de uma prática democrática e 

cidadã que possa estar refletida num novo cenário do espaço onde vivem. 

 

Tendo em vista as variadas definições de modelo apresentadas no 

capítulo anterior, fica mais claro compreender modelo sobre duas vertentes: em 

sua essência, como forma de representação abstrata do real, como sistema de 

linguagem e consequentemente representação de elementos do real como a 

sistematização de dados da realidade social ou dados empíricos, podendo 

então ser compreendido também como modelo equivalente à teoria. Tal 

representação abstrata permite, sobretudo, a compreensão materializada na 

forma tridimensional, tátil. 

Neste caso, sobretudo, estaremos falando principalmente do modelo 

cuja representação se faz do espaço social, (urbano), fato este que nos remete 

a uma compreensão do que seria este espaço social. 

 Para responder a isso, recorremos à algumas interpretações de 

importantes teóricos no assunto como Castells, Gottdiener e Santos, os quais 

compreendem o espaço a partir das diferentes instâncias. 

Para Castells, é possível compreender a produção do espaço social a 

partir das seguintes instâncias: Econômica; Política / institucional e Ideológica. 

Onde o desenvolvimento se dá em função da produção industrial. 

Para Gottdiener, a compreensão do espaço social se assemelha a visão 

de Santos, que entende o urbano a partir das seguintes instâncias: Econômica; 

Política / institucional; Ideológica e Físico / territorial, como podemos observar 

diferente de Castells, se inclui aqui a instância físico / territorial, tendo em 

vista que tal fator tem um papel importante em cada situação. Pois para 

Gottdiener, (1993) a sociedade se reproduz também pela própria reprodução  

do espaçoO território, segundo Santos1, é o conjunto de sistemas naturais mais 

os acréscimos históricos materiais impostos pelo homem. Ele seria formado 

pelo conjunto indissociável do substrato físico, natural ou artificial, e mais o seu 

uso, ou, em outras palavras a base técnica e mais as praticas sociais, isto é, 

uma combinação de técnicas e políticas. 

                                                 
1 In. Gerra dos lugares. Folha de São Paulo, Caderno ilustrada, 08/08/1999, pg. 2) 
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“Cada Lugar merece uma teoria, cada lugar é singular, e por isso dificulta o uso 

de modelos”. (SANTOS, 2001). 

 

Sendo assim, se refere aos modelos os quais pressuponha uma 

realidade única, como expressão do pensamento único. 

Ao passar para as experiências que serão apresentadas, é importante 

destacar que primeiramente, estas representações se fazem por intermédio de 

uma modalidade que classificamos anteriormente, como modelos didáticos 

pedagógicos. Onde o modelo tem um importante papel ao materializar na 

forma tridimensional as informações do plano bidimensional. É através desta 

modalidade que também se inserem as relações lúdicas e didáticas de sua 

aplicabilidade, principalmente no papel educacional.   
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O MODELO COMO INSTRUMENTO LÚDICO, DIDÁTICO E 
PEDAGÓGICO. 

 
De início, façamos algumas indagações sobre questões que nos ajudem 

a compreender melhor sobre a atual produção do modelo lúdico pedagógico.  

Sendo assim: Como eles surgem? A que finalidade se presta? O que 

apresentam? 

A idéia de se utilizar à maquete como recurso didático-pedagógico foi 

vista em pesquisa originada, sobretudo em teses, dissertações, simpósios, etc., 

nas quais pôde-se constatar a sua utilização por um grande número de 

profissionais, principalmente da área de geografia e ensino em geral, nas quais 

a utilização do modelo se faz de grande importância para estimular o aluno a 

visualizar e transformar o bidimensional para o tridimensional.  

 
 “... na qual a construção de modelos tridimensionais propicia o 

desenvolvimento da percepção e diferenciação da escala horizontal e a escala 

vertical, podendo assim analisar a paisagem de forma integrada”, 

(LOMBARDO;  CASTRO , 2001).  

 

Segundo pesquisa elaborada por diversos autores como (SIMIELLI, 

LOMBARDO, CASTRO, 2001), um dos problemas mais sérios enfrentados no 

ensino da cartografia para os alunos iniciantes no curso de graduação em 

geografia, é a percepção do relevo a partir das curvas de nível. Desta forma, 

conforme Simielli et al (1991): 

 
“A maquete aparece então como processo de restituição do” concreto “(relevo) 

a partir de uma” abstração “(curvas de nível), centrando-se ai sua real utilidade, 

complementando com diversos usos a partir deste modelo concreto trabalhado 

pelos alunos”. 

 

Com isso é possível demonstrar que o recurso propiciado pelo modelo 

(maquete) é de grande importância para dar ao aluno antes de tudo uma visão 

mais ampla do espaço e principalmente uma interpretação mais fiel da sua 

tridimensionalidade. 
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Muitos outros autores trazem contribuições significativas, como 

(MASTRANGELO. 2001), cujo trabalho parte de sua dissertação, intitulada 

como: 

“A construção coletiva do croqui em sala de aula”, pesquisa esta 

originada de um grande esforço para elaborar uma proposta de trabalhar os 

seguintes elementos da linguagem gráfica em cartografia: escala, proporção, 

orientação, visão vertical e oblíqua entre outros. 

Contudo, cabe lembrar que para Simielli et al. (1992): 

 
“A maquete, não é um fim didático e sim um meio através dos quais vários 

elementos da realidade devem ser trabalhados em conjunto”. 

 

“Um meio”, que para nós será tratado como forma de mediação do 

conhecimento e das informações do planejamento urbano e regional. 

Nas experiências apresentadas, podemos destacar também três 

vertentes diferentes de sua representação: 

 

Representação da paisagem, referente a um dado momento ou estágio 

do espaço, onde reflete, sobretudo, a formação da paisagem, com ênfase em 

informar à sociedade, podendo demonstrar a paisagem natural, construída ou a 

ser construída; 

Representação do espaço social, pressupondo a sua transformação 

social em ênfase ao papel didático pedagógico, onde se possa acompanhar as 

diferentes etapas das transformações ocorridas, bem como entender outras 

relações da transformação, sobretudo, compreender as transformações do 

espaço de forma critica. 

 

Representação da proposição do futuro, onde através do trabalho de 

técnicos especialistas, juntamente com a sociedade, seja possível representar 

futuros anseios, sonhos de um espaço melhor e mais digno de se viver. 

Propiciando que a sociedade se insira de maneira num papel democrático na 

construção da cidade. 

A partir destas vertentes vejamos nos estudos de caso que serão 

apresentados, o papel significativo da utilização dos modelos como recurso 

didático e pedagógico, onde se destacam importantes exemplos como:  



 

 

24 

 

Maquete de Tóquio; Maquete de São Paulo; Maquete de São Francisco 

do Sul; Maquete de Sant’Anna e a reprodução do conceito na Maquete do Vale 

do Paraíba (Vide apêndice); A Maquete da Cidade – Ideal. 

 

Cabe lembrar que muitos formam os exemplos pesquisados e 

levantados, onde se reforçou o fato do uso deste instrumento como um grande 

aliado à compreensão das cidades e regiões. 

Ao apresentar os estudos selecionados, tentaremos compreendê-los a 

partir de alguns questionamentos, facilitando assim uma visão mais clara de 

cada caso apresentado, e ao mesmo tempo poder extrair informações de cada 

uma. Para isso levantamos as seguintes questões: Qual seu objetivo? Qual a 

justificativa de seu desenvolvimento? É para atender a quem? Quem são os 

envolvidos em sua construção? As crianças? Os especialistas? O que elas 

mostram? A compreensão do processo histórico? A representação de um 

momento da realidade? A representação da morfologia urbana? O mundo 

onírico das crianças? O resgate do patrimônio arquitetônico? Quais as técnicas 

e materiais empregados na confecção da maquete? Qual a arte a modelar? É a 

dos especialistas? É a arte da expressão social? Qual a dimensão política da 

realidade? 
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MAQUETE DE TÓQUIO (JAPÃO) 2003 
 
 

Figura 2.1 
Vista geral da maquete do Tóquio, confeccionada a partir de imagens de satélite de alta 

tecnologia. 
Fonte: Catalogo V Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. (2003) 
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MAQUETE DE TÓQUIO (JAPÃO) 2003 
 
Apresentada durante a 5º Bienal internacional de arquitetura e 

urbanismo de São Paulo, nos mês de setembro a novembro de 2003, a 

maquete intitulada como “Mori Building” foi confeccionada com o intuito de 

proporcionar uma visualização do espaço urbano, para um público sem 

conhecimentos especializados.  

A maquete urbana apresentada é resultado de uma pesquisa de 

métodos que facilitem a compreensão do espaço urbano. Permitindo que 

qualquer pessoa possa através da maquete, pensar e opinar sobre a cidade. 

Tendo em vista que a interpretação de mapas e plantas, importantes 

instrumentos para ação de planejamento e reurbanização, sejam legíveis 

somente para o corpo de especialistas.  

Outro fator importante se dá em função das transformações que a 

cidade de Tóquio vem passando nos últimos tempos, sobretudo com relação a 

especulação imobiliária na região central. 

Apesar da limitação da pesquisa/dados coletados, podemos pressupor 

que esta maquete foi desenvolvida por um grupo de especialistas, tanto no que 

diz respeito a leitura da morfologia urbana, expressa na tradução e confecção 

de mapas, plantas, imagens de satélite, bem como de especialistas na arte de 

confeccionar maquetes. 

Isto é visível a partir do grande grau de representação da paisagem 

existente, criando um realismo possível de se observar na maquete, como: 

edificações, estrutura da trama urbana, vazios urbanos, áreas verdes, vias de 

circulação, relevo,  adensamento populacional, estrutura portuária, etc. 

A maquete de Tóquio traz em si a representação de uma realidade que 

poderíamos chamar de interpretação da morfologia urbana, onde representa, 

sobretudo e com grande grau de detalhamento, a tipologia das edificações, dos 

meios de circulação (estradas, ruas, navegação, etc.), espaços verdes, 

espaços vazios, etc. 

Tendo em vista a transformação do mercado imobiliário em Tóquio 

talvez seja possível afirmar que os interesses nesta maquete estejam além de 

mostrar à sociedade uma forma mais acessível de compreender a cidade, e 



 27 

sim de nortear futuros investimentos e/ou ações de reurbanização o que ao 

meu ver não diminui a importância deste instrumento. 

Levando-se em consideração tais informações é possível afirmar 

também que os recursos disponíveis provenham do próprio mercado 

imobiliário, já que nos parece ser um investimento considerável, tanto 

financeiro quanto de tempo desprendido para a confecção da maquete. 

A maquete é composta por volumes produzidos em poliestireno 

expansível (isopor), em cuja superfície são coladas imagens digitalizadas. 

Todos os edifícios com mais de 20 pavimentos foram fotografados e suas 

imagens aplicadas aos seus respectivos volumes. Assim, a maquete causa um 

impacto real no observador e torna-se legível mesmo para os leigos. Sua 

dimensão de aproximadamente seis metros por seis metros, representa 

sobretudo a região de Minato-Ku, cuja dimensão na escala real é trinta e uma 

vezes maior do que a maquete mostra. 

 

Dos estudos aqui apresentados, é inegável que sua representação seja 

a de maior grau de realismo ao retratar a morfologia da paisagem urbana, o 

que chamamos anteriormente de paisagem do ambiente construído. 

Podemos observar que sua confecção demanda um alto grau de 

tecnologia bem como a confecção por parte de especialistas, fato este que 

limita consideravelmente a participação da sociedade no processo de 

montagem da maquete. 

É importante destacar também que sua representação embora com 

grande grau de detalhamento, não demonstra as relações sociais presente no 

espaço da cidade, o que de certa forma não permite que se possa refletir sobre 

o processo de transformação ocorrido no espaço. 

Contudo, mediante discurso que se apresenta como facilitador da 

compreensão do espaço urbano talvez ainda esteja num grau de entendimento 

muito distante da população, embora já seja uma grande iniciativa ao 

apresentar a aparência da construção da paisagem atual, contribuindo para 

futuras discussões. 
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MAQUETE DE TÓQUIO (JAPÃO) 2003 

Figura 2.2 
Vista aproximada dos edifícios, onde é possível observar o alto nível dos detalhes. 

Fonte: Catalogo V Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. (2003) 
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MAQUETE DE TÓQUIO (JAPÃO) 2003 

Figura 2.3 
Vista da área portuária, junto a grandes edifícios industriais e extensa via de circulação. 

Fonte: Barbosa. (2003) 
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MAQUETE DE SÃO PAULO (CAPITAL) 2004 

Figura 2.4 
Representação das características peculiares dos bairros. 

Fonte:  Gepp & Maia. (2004) 
. 
 



 31 

MAQUETE DE SÃO PAULO (CAPITAL) 2004 
 
A concepção da maquete é dos artistas Gepp e Maia, idealizadores do 

projeto, se unindo as orientações artísticas de arquitetos, cenógrafos, 

designers, e desenhistas industriais que juntamente com os parceiros Sesc 

Itaquera, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e a Prefeitura 

Municipal de São Paulo reuniu 63 escolas dividindo-os em 74 equipes, com um 

total de 720 jovens com idade entre 12 e 18 anos. 

Pelo que é possível observar na maquete, trata-se de um grande 

trabalho de integração entre os envolvidos, onde também foi imprescindível a 

participação de professores da rede escolar para orientar o trabalho 

pedagógico com os alunos. 

Além de trazer um marco característico do trabalho dos artistas 

idealizadores, que reproduzem mapas de regiões bem como de toda a capital 

demonstrando as características peculiares de cada região, como a boêmia, o 

mercado de consumo, mercado financeiro, degradação ambiental, exclusão 

social, etc. A maquete também retrata de forma lúdica, outros aspectos 

importantes como: áreas verdes, rios, estradas, edifícios históricos, edifícios 

públicos, edifícios históricos, edifícios privados, topografia, etc., portanto, 

podemos observar uma linguagem acessível ao universo do “não especialista”, 

uma linguagem voltada para a população. 

É grande a diversidade de materiais que podemos observar como: 

isopor, massa para modelar, papéis, tinta, cola, madeira, etc. Materiais de fácil 

manuseio pelas crianças, o que tornava mais fácil sua participação no processo 

construtivo da maquete. 

Se compreendermos a dimensão política com o fato de expressar a real 

finalidade da maquete, devemos descartar o fato de que a mesma se constrói a 

partir da interação de “especialistas” e “não especialistas”. Porém não é difícil 

afirmar que a maquete aqui apresentada remonta uma proximidade da 

realidade existente (espaço construído), embora destorça a escala territorial e 

consequentemente a real condição do espaço social (como a especulação 

imobiliária, o congestionamento, as favelas, os cortiços, entre outros).  
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 Porém, se informa parte da realidade existente e provoca nos jovens o 

interesse em conhecer a cidade, seja do todo ou ainda que fragmentada, como 

o próprio bairro bem como a Av.  Paulista, já tem um importantíssimo papel. 

Entre a apresentação do projeto aos professores; oficina de 

experimentação dos materiais com os alunos; pesquisa de campo; criação e 

projeto; execução da maquete; últimos retoques e montagem final e 

inauguração foram necessários quatro meses de trabalho. 

Todo este trabalho de confecção, ensaio, discussões aconteceu em um 

grande atelier, cuja infra-estrutura dispunha de internet para pesquisa, área de 

apoio dos maquetistas, área de trabalho dos alunos bem como o espaço 

destinado para a montagem da maquete.  

Toda essa infra-estrutura foi cedida pelo Sesc Itaquera, com apoio da 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Quanto ao recurso financeiro disponível não foi possível obter maiores 

informações. 

 

Levando em consideração os fatores apresentados no início deste 

capítulo, podemos concluir que o modelo apresenta uma escala distorcida tanto 

da realidade físico / territorial como social, devido a sua representação primária 

que expõe a cidade para fácil compreensão do leitor. Além do mais, não 

permite que se observe de forma critica a complexidade envolvida no espaço 

social da cidade. Pois favorece a percepção lúdica do espaço social 

representado. 

Embora nos remeta a uma representação da paisagem (do ambiente 

construído), é importante destacar que sua construção se remete ao que 

podemos chamar de novas perspectivas para o planejamento participativo, já 

que traz a população para compreender um pouco mais o lugar onde moram, 

bem como a formular uma leitura da cidade, por mais que não se expresse 

totalmente no modelo produzido. 
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MAQUETE DE SÃO PAULO (CAPITAL) 2004 

 

Figura 2.5 
Vista da maquete demonstrando os edifícios  

Fonte: Gepp & Maia. (2004) 
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MAQUETE DE SÃO PAULO (CAPITAL) 2004 

Figura 2.6 
Técnicos estudando a volumetria dos modelos junto a base da maquete.  

Fonte: Gepp & Maia. (2004) 
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MAQUETE DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SANTA CATARINA) 2003 

Figura 2.7 
Vista da rua ao centro e os edifícios ao longo de sua extensão. Em meio aos casarios é 

possível observar a abundancia da vegetação. 
Fonte: Museu Nacional do Mar. (2002) 
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MAQUETE DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SANTA CATARINA) 2003 
 
O propósito desta maquete está em servir como registro do centro 

histórico da cidade de São Francisco do Sul, localizada no litoral norte de Santa 

Catarina, surgido em 1658, com a finalidade de oferecer aos navios 

portugueses o apoio necessário às suas longas viagens até o Rio da Prata. Até 

o final do século XIX, a cidade caracterizou-se por uma economia pouco 

desenvolvida, voltada para a subsistência dos habitantes locais. A aceleração 

de seu processo de desenvolvimento só se deu na virada do século, com a 

ampliação da estrutura portuária e instalação de armazéns de estocagem 

determinando a orla marítima como fator preponderante de ordenação. A 

maquete busca representar a  cidade  na década de 40, do séc. XX período 

que remonta parte de um importante passado do município, expresso, 

sobretudo no patrimônio arquitetônico ainda existente. 

Esta maquete vem sendo confeccionada pelo artesão Conny Baumgart, 

77 anos, com o auxílio de colaboradores voluntários. Em sua maioria 

estudantes do curso de arquitetura. Conta também com a ajuda da população 

local, os que se comprometem em trazer informações como fotos, textos, etc. 

que possam contribuir na fidelidade da maquete e com o apoio do Museu 

Nacional do Mar, importante órgão instalado na cidade de São Francisco do 

Sul. 

Pelo fato de sua confecção estar a cargo de especialista observa-se 

que: 

 
“ a problemática principal desta pesquisa está relacionada com a inexistência 

de pessoas qualificadas para auxiliar nos trabalhos de confecção da maquete 

...”. (SILVA, 2003). 

 

Os materiais empregados são chapas de poliestireno, o que garante a 

maquete maior durabilidade e acabamento mais adequado para serem 

expostas. Confeccionada na escala 1:75, é considerada a maior maquete 

urbana em escala do Brasil, fato este que faz da maquete um instrumento de 

grande realismo ao retratar, sobretudo os detalhes da arquitetura dos antigos 

casarios. Entre outros diversos tipos de materiais que são empregados de 

forma diversas para se representar o arruamento, a vegetação, etc., podemos 
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observar mais uma vez que sua confecção é extremamente ligada à mão de 

obra de especialistas na arte de modelar. Fator este que por outro lado 

demonstra a dificuldade de mão de obra especializada e qualificada, sendo 

imprescindível para conclusão da mesma. 

Podemos afirmar que a maquete hora desenvolvida, traz em si a 

representação de uma dada realidade da década de 40, culminando 

principalmente com o resgate do patrimônio arquitetônico existente hoje no 

município. Bem como o clima de uma época onde era expressa pela existência 

de carroças, pessoas, navios, ruas e casarios característicos da cidade.  

Traz, sobretudo a intenção de se preservar o passado do município 

remontado em um período importante da sua história e também a necessidade 

de se preservar o passado. 

Na pesquisa realizada não foi possível constatar o recurso financeiro 

disponível, mas através do tempo que se estima a finalização desta maquete 

(2008) é possível concluir que a mesma não dispõe de tanto recurso, bem 

como de mão de obra especializada. Conforme relata (SILVA, 2003), 

Professora e Mestre da Universidade de Jaraguá do Sul (Curso de Arquitetura 

e Urbanismo), Santa Catarina. “A continuidade na execução dessa maquete, 

por alunos qualificados, é de fundamental importância para a conclusão da 

mesma no tempo previsto. Observa-se que o trabalho de miniaturização 

depende de detalhamento e de um acompanhamento adequado, exigindo 

assim o maior tempo possível dos alunos pesquisadores.” 

Do que foi possível constatar, o grande interesse que reside, subjacente 

a este trabalho é de conscientizar a população local pela valorização e 

preservação do patrimônio arquitetônico existente, que vem sofrendo 

constantemente degradações. 

Dentro do que foi possível observar, este modelo se assemelha a 

representação do que ora chamamos de representação da paisagem (ambiente 

construído), onde é focado determinado período histórico de grande 

importância para a história do município sob a ótica da preservação do 

patrimônio. 

A sua interação com a sociedade está no levantamento de registros, 

como fotos, mapas e textos que ajudem a reproduzir o espaço com o maior 

grau de fidelidade possível. 
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Tal modelo não representa no que pudemos observar a “relação social” 

da cidade contemporânea, não permitindo assim que as transformações 

ocorridas no espaço sejam vistas de forma crítica pela população. 

Outro fator importante a se destacar é a própria dificuldade de 

construção do modelo em função da mão de obra especializada. 

Contudo tal modelo trás uma grande contribuição pelo fato de possibilitar 

a participação da população em colaborar com o levantamento de fotos, 

relatos, etc. onde se dá suporte para confecção da maquete, “...que 

testemunhará a preservação deste acervo”, (SILVA, 2003. p.73.), e que 

também já constitui uma grande intenção em se levar a uma reflexão da 

educação e preservação do patrimônio. 
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MAQUETE DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SANTA CATARINA) 2003 
 

Figura 2.8 
Vista geral dos casarios do centro histórico de São Francisco do Sul. 

Fonte: Museu Nacional do Mar. (2002) 
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MAQUETE DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SANTA CATARINA) 2003 
 

Figura 2.9 
Vista da montagem da maquete pelo artesão Conny Baumgart (77 anos). É possível 

observar a riqueza dos detalhes expressa nos casarios. 
Fonte: Museu Nacional do Mar. (2002) 
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MAQUETE DE SANT’ANNA  (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) 1999 
 

Figura 2.10 
Vista da maquete demonstrando os edifícios  

Foto – Barbosa. (2003) 
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MAQUETE DE SANT’ANNA  (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) 1999 
 
Desenvolvida como parte do Projeto Educacional, “Sant’Anna: Um 

Patrimônio Histórico e Cultural”, a maquete teve como objetivo demonstrar a 

compreensão do processo histórico de urbanização do bairro, retratada 

sobretudo no livro “Sant’Anna, São José dos Campos: evolução histórica e 

diretrizes urbanas”,2 editado em 1999, que apresenta questões sobre: os 

aspectos do processo histórico de urbanização do bairro; impacto ambiental e 

as transformações socioculturais. 

O principal objetivo da maquete foi criar um instrumento lúdico, capaz de 

possibilitar uma nova metodologia de aprendizado, podendo assim, aproximar-

se da linguagem e do diálogo com a comunidade local, principalmente da rede 

escolar de 1º e 2º grau, para uma compreensão conjunta do bairro, no que se 

refere às transformações ocorridas ao longo do tempo, a fim de se pensar 

futuramente em proposições conjuntas de melhoria para o local. 

Desta forma, a maquete foi desenvolvida como parte integrante do 

projeto, com o objetivo de facilitar esta aproximação entre os envolvidos: a 

população em geral e principalmente os estudantes, utilizando o modelo um 

instrumento lúdico, didático e pedagógico, visando trazer informações à 

participação política. 

Seu desenvolvimento (concepção, projeto e execução3), partiu da mão 

de arquitetos e urbanistas, José Oswaldo Soares de Oliveira; Urbano Reis Pato 

Filho e estudantes de arquitetura e urbanismo Vinícius Barros Barbosa; José 

Nazaré Silva Junior. Os primeiros trabalhos de traduzir mapas, imagens, 

dados, compreensão teórica do processo de urbanização, etc., até a confecção 

final da maquete. A população local bem como outros especialistas, tiveram 

uma grande contribuição através dos ensaios realizados, a fim de se medir a 

eficácia das informações contidas na maquete, opinando em algumas 

mudanças ou servindo como reflexão para as mesmas. 

                                                 
2 OLIVEIRA, José Oswaldo Soares de. Sant'Anna, São José dos Campos: evolução histórica e 

diretrizes urbanas. São José dos Campos, SP:  J.O.S. de Oliveira, 1999. 
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Podemos dizer que são vários os interesses norteadores deste trabalho. 

Sobretudo, os anseios dos especialistas envolvidos, cada qual com seus 

anseios de prover maiores e novas mudanças para o espaço urbano.  

Mas a principal fator que existe por de trás deste trabalho, está ligado à 

construção de instrumentos que possibilitem a aproximação e o diálogo dos 

especialistas e da sociedade na compreensão da cidade e seu importante 

papel para a construção do futuro da mesma. Constituindo assim o que 

poderíamos chamar de uma sociedade mais democrática, o que é bem 

diferente do que com nos deparamos nos dias atuais. 

A maquete de Sant’Anna representa sobretudo, a compreensão do 

processo histórico de urbanização do bairro, retratado através de períodos 

significativos para esta compreensão, como: final do século XIX, década de 20, 

final de 40, e início de 80, destacando o processo produtivo. 

 Com a demarcação destes períodos buscava-se demonstrar o 

surgimento dos primeiros núcleos de povoamento, a formação das primeiras 

vias de circulação, a configuração da trama urbana, a instalação das indústrias, 

a relação com o centro da cidade, com o meio ambiente o sítio onde no geral 

se assentou o bairro inicialmente: rio, várzea (banhado), a topografia. É 

importante destacar que a maquete foi proposta para ser manuseada com a 

presença de um especialista ou de alguém que possua um conhecimento 

prévio das informações nela contidas e que possa estabelecer as relações com 

os alunos e/ou a população. Junto ao modelo, apresenta-se outros materiais 

importantes desenvolvidos em complemento ao projeto (Sant’Anna: Patrimônio 

Cultural), como: o livro de Sant’Anna, os painéis expositivos contendo textos, 

fotos e mapas que facilitam a interpretação e compreensão das informações da 

maquete, folder de divulgação, catalogo de exposição e o CD Rom (trabalho 

este ainda não concluído).  

Cabe lembrar, que o recurso financeiro bem como o tempo disponível de 

três meses para a execução, serviu de certa forma para limitação do projeto, 

tendo em vista que desde o princípio já se pensava na confecção de outras 

maquetes, sobretudo em diferentes escalas que acompanhavam a mesma, 

possibilitando assim a compreensão de outros contextos, por exemplo, as 

relações de Sant’Anna e o processo de urbanização de São José dos Campos. 

Tais recursos foram possíveis mediante a Lei de Incentivo à Cultura da 



 

 

44 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por intermédio da Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo, o valor empregado para sua construção não 

ultrapassou cinco mil reais, no período de 1999. 

A maquete foi confeccionada em placas de MDF – madeira de fibra, 

pintadas em esmalte acrílico em diferentes cores, onde cada qual ressalta um 

significado do processo histórico de urbanização, conforme aponta-se 

detalhadamente no capítulo “A Construção da maquete de Sant’Anna”. 

Verde escuro: a representação da vegetação primitiva; verde claro: a 

representação da área de várzea (banhado); marrom: o rio Paraíba; vermelho: 

as indústrias; branco: a trama urbana; cinza: acesso, circulação. 

Sua confecção formando um mosaico de peças foi pensada com o 

propósito de se assemelhar a um quebra cabeça, o que reiteraria seu aspecto 

lúdico ao dialogar com as crianças como se fosse realmente um brinquedo. 

Também garantir o manuseio por etapas, confere o movimento desejado e 

necessário para se compreender as diferentes etapas do processo histórico de 

urbanização. 

 

Tendo em vista que tal modelo será tratado no capítulo seguinte como 

experiência concreta desta dissertação, podemos destacar a princípio que o 

modelo de Sant’Anna, traz uma intenção de se compreender os diferentes 

períodos de ocupação ocorridos no território, constituindo um processo em 

movimento, capaz de se expressar no conceito: modelo = teoria, desenvolvido 

uma nova condição que não a de espaço estático, o que permite ainda uma 

reflexão critica do processo por parte do observador. 

Embora sua confecção tenha estado a cargo de especialistas e técnicos, 

podemos destacar que a mesma busca uma linguagem acessível à 

compreensão do leigo, para que possa mediar as informações expostas. 

Contudo, foi possível observar nos diversos ensaios realizados, que em 

alguns aspectos da linguagem ainda não são muito claros a medida que a 

maquete não seja apresentada por um mediador como foi pensada, conforme 

veremos mais adiante no capítulo “Ensaio da rede escolar”. 

Desde sua idealização, este projeto já percorreu inúmeras exposições 

acompanhadas do livro e da exposição itinerante, bem como o 

desenvolvimento de ensaios junto: a rede escolar do próprio bairro para 
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crianças de quinta a oitava série; os cursos de graduação em arquitetura e 

urbanismo; à pós-graduação em planejamento urbano e regional; além de 

importantes seminários internacionais e nacionais, bienais, constituindo, 

sobretudo uma patente conceitual. 

Desta forma espera-se favorecer a participação da sociedade na 

interpretação da realidade bem com na construção da maquete, através do 

conhecimento prévio que possuem da realidade local. Podendo assim manter a 

intenção futura de um formato a um planejamento participativo. 
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MAQUETE DE SANT’ANNA  (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) 1999 

Figura 2.11 
Vista da maquete demonstrando os edifícios  

Foto – Barbosa. (2003) 
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MAQUETE DE SANT’ANNA  (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) 1999 

Figura 2.12 
Vista da maquete demonstrando os edifícios  

Foto – Barbosa. (2003) 
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 MAQUETE DA CIDADE _ 10 (BRASIL X ESPANHA) 2003

Figura 2.13 
Confecção da maquete pelos alunos utilizando diversos materiais. 

Fonte: L.Luis Ros. (2003) 
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  MAQUETE DA CIDADE _ 10 (BRASIL X ESPANHA) 2003 
 

“tienen mucho sentido de la solidadidad. Si uma casa esta mas 

lejos de la cascada no pasa na mientráz lê llegue el água.” (RUIZ, 2003) 

 

“queremos ciudades sin violências, com mas arbores, parques, 

juegos, campos de futbaol...” (ninõs,2003) 

 

Intitulado como Atelier Participativo – Cidade 10, este projeto nasceu da 

vontade espanhola em conjunto com a comunidade brasileira, refletindo 

conjuntamente sobre as cidades, seu presente e seu futuro, como espaço de 

convivência e ponto de convergência entre os cidadãos e a arquitetura, 

contando com a sinergia de crianças e adolescentes do Brasil e arquitetos 

espanhóis, trabalho este apresentado na 5º Bienal Internacional de Arquitetura 

e Design de São Paulo. 

Trata-se de um projeto educacional que tem como objetivo, a 

colaboração e a parceria de crianças e arquitetos desenvolvido por meio da 

construção, do jogo e do diálogo. 

Este projeto esta sendo desenvolvido na Espanha, sob a curadoria do 

arquiteto Enric Ruiz Gelli (comissário da representação nacional espanhola na 

Bienal), Teresa Sandoval (economista e especialista em dinâmicas urbanas), 

que trabalham com a colaboração dos especialistas em pedagogia e 

participação cidadã e espaço público do escritório catalão Sandoval & As. A 

equipe do Brasil através da Fundação Abrinq e do Instituto Tomie Ohtake, 

trouxe a defesa dos direitos da criança, referência do trabalho e experiência 

comum com crianças brasileiras, e a articulação social no entorno urbano, 

resultados do trabalho desenvolvido juntamente a organizações não 

governamentais (Centro Cultural Vila Prudente, Projeto Arrastão e Gol de 

Letra). 

Partindo da realidade da cidade que conhecem, sugerem espaços vivos, 

dinâmicos criados a partir de suas vivências cotidianas e convertem-se, enfim, 

em pequenos arquitetos. 

Os arquitetos apontam suas experiências e, ao mesmo tempo, seus 

ideais de cidadãos especialistas em forjar na realidade a “autêntica cidade”, 

tentam fazer possível a utopia desta outra cidade. Assim, crianças e arquitetos 
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tornam-se cúmplices e provocam juntos uma transformação onde convergem, 

em idéias e discussão de sua viabilidade, o sonho e a realidade. 

Com materiais simples como isopor, papel, madeira, tintas, etc., cada 

grupo vai desenvolvendo uma maquete da cidade até que no fim da atividade, 

todas as maquetes sejam reunidas em uma única estrutura.  

Busca incentivar a participação das crianças no desenho tanto da cidade 

quanto do governo, onde constroem proposições a partir dos seus sonhos, e 

necessidades, idéias frescas, primeiras, criativas, provocadoras de mudanças e 

geradoras de outras cidades ou mundos possíveis.  

Cada grupo é coordenado por um arquiteto, que desenvolve uma 

metodologia diferente, mas a concepção básica é propor às crianças que elas 

mesmas dialoguem, discutam os problemas, as alternativas, que elas se 

conscientizem e percebam sua participação na construção de uma cidade. 

 

De todos os estudos apresentados podemos afirmar que é a única que 

possibilita a expressão de uma sociedade a partir da interpretação que 

denominamos como representação da construção do futuro, onde apresenta 

proposições para mudanças na construção de uma sociedade mais justa.  

É importante observar que de certa forma, diferente das outras 

maquetes apresentadas, não necessita ser construída sobre a base do bairro, 

da cidade, da região, etc., pelo simples fato de mostrar com clareza que tais 

proposições são anseios, fecundáveis em toda a cidade. Assim sendo, ignora 

principalmente a exclusão sócio-econômica. Desta forma ignora a 

representação da escala do território e não apresenta uma interpretação do 

espaço social que se pretende intervir.  

De qualquer forma é importante destacar que sua linguagem 

(representação) é de grande acessibilidade aos envolvidos, principalmente as 

crianças, que fazem uso de materiais do seu cotidiano, em alguns casos até 

mesmo criando arte. Estou certo que mais parece um modelo de se construir 

novas realidades e que a partir desta intenção democrática da participação de 

especialistas e sociedade seja possível cultivar uma outra prática de 

planejamento que possa permitir a construção de um outro cenário para nossas 

cidades, alimentando assim a tão sonhada pratica de planejamento 

participativo. Para tanto, necessita incorporar a realidade do espaço social. 
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 MAQUETE DA CIDADE _ 10 (BRASIL X ESPANHA) 2003 

Figura 2.14 
Maquete da “Cidade do Escorrega”, representando os edifícios elevados em relação a terra 

como forma de garantir maior preservação do meio ambiente e consequentemente criar 
mais espaços verdes e lazer. 

Fonte: L.Luis Ros. (2003) 
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 MAQUETE DA CIDADE _ 10 (BRASIL X ESPANHA) 2003 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.15 
Vista da maquete representada por diversos materiais e cores e ao fundo painel com frases 

e desenhos expressando os anseios das crianças pela cidade. 
Fonte: L.Luis Ros. (2003) 
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CAPÍTULO II 
 
CONCEITUAÇÃO TEÓRICA DO MODELO: 
 

OUTRAS LENTES PARA A CULTURA DO PLANEJAMENTO 

 
“As cidades são como as estrelas; é preciso amá-las para compreendê-las”. Flávio 
Villaça, (1998). 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar a conceituação teórica acerca do 

modelo, demonstrando-o a partir de importantes aspectos, nos quais o modelo 

é destacado, sobretudo, como instrumento. Para isto recorremos a 

interpretação de importantes teóricos na intenção de se buscar maior 

embasamento para a compreensão e avaliação das possibilidades da 

construção de um modelo que represente o espaço social, próximo a visão da 

sociedade. 

 
A história e o instrumento: a partir da experiência de Galileu, 

apresentar o telescópio, como importante instrumento na comprovação da 

verdade que já se sabia, mas que não era possível se demonstrar 

empiricamente, à sociedade da época; 

A ciência e o instrumento: através de Chauí, demonstrar o importante 

papel do instrumento junto à ciência: a ciência se desenvolve ou se valida a 

partir de instrumentos capazes de comprovar os fatos e as verdades. E, 

sobretudo, pelo fato do instrumento permitir uma nova dimensão da realidade 

que já se tinha através do senso comum; 

A cultura e o instrumento: buscamos em Laraia, a relação do 

instrumento com a cultura, na qual nos apresenta através de seus estudos que 

a cultura de um povo condiciona a visão de mundo do homem. A partir de que 

não haja instrumentos capazes de comprovar tais verdades, isto é visto e 

aceito em função da cultura que se tem, sobretudo nas crenças, costumes, 

religião, etc. 

Diálogo e linguagem como instrumento: buscamos em Freire, a 

compreensão do diálogo e da linguagem como instrumento. Pois, embora se 
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tenha instrumentos capazes de comprovar tais verdades, sobretudo ao apoiar 

se na ciência, é necessário que se tenha um diálogo e uma linguagem 

acessível ao seu uso e compreensão, na intenção de aproximá-lo da sociedade 

e da compreensão dos fatos. 

 



 55 

A HISTÓRIA E O INSTRUMENTO 
O telescópio de Galileu como instrumento de mediação entre a teoria e a 

realidade. 

 

Reportemos-nos a um passado não tão distante para compreendermos 

que importância o instrumento teve na construção da sociedade 

contemporânea. (...) muitos seriam os exemplos possíveis para ilustrar tal 

questionamento. Porém trazemos aqui um instrumento, ou melhor, um criador 

de teorias que dentre os vários inventos possibilitou que se compreendesse a 

realidade que ele já conhecia e assim, provocou uma grande transformação 

nas verdades existentes de uma época. 

Muitos foram os instrumentos criados por Galileu Galilei, como: o 

termômetro, vários aparelhos de medição, entre eles o compasso geométrico e 

militar, que possibilitava o cálculo do trajeto do projétil. 

Dentre estes instrumentos, foi sem dúvida o telescópio, uma das suas 

maiores invenções. Foi a partir do telescópio que Galileu deu início a uma 

investigação mais fiel junto ao descobrimento e demonstração factível pela 

nova lente, expondo o sistema solar à sociedade. Paixão essa que vinha de 

tempos atrás, influenciado por Copérnico, o qual já havia comprovado 

teoricamente  por modelos matemáticos, que a terra girava em torno do Sol. 

Esta história começou com um aparelho denominado perspicillium, 

instrumento este que possibilitava a visualização de um objeto à pequena 

distância. A partir de sua descoberta, Galileu conseguiu aprimorar o 

instrumento levando-o a uma aproximação de três vezes mais e 

consequentemente a dez vezes mais, tornando-se então um instrumento de 

grande importância na defesa das cidades daquela época, pois possibilitava 

visualizar a presença do inimigo a algumas horas de distância. 

Contudo, seu aprimoramento veio se dando cada vez mais, podendo 

assim um dia, apontá-lo para o céu e descobrir algo qual a igreja o fez 

confessar diferente. 

 

“Galileu Galilei, poderia ter se tornado o primeiro mártir da ciência (honra 

que desprezou), foi o colosso que uniu o Renascimento de Leonardo da Vinte à 

era Cientifica de Newton. Sem suas descobertas, a espécie humana teria 
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permanecido ignorante acerca da verdadeira natureza do sistema solar e de 

nosso lugar no universo. Galileu foi o primeiro a descrever o sistema solar tal 

como conhecemos, e, ao desenvolver o telescópio, permitiu que também 

partilhássemos deste espetáculo”. (STRATHERN, 2000). 

 

O que nos é de grande importância à reflexão desta passagem é a 

tamanha importância que o telescópio possibilitou para a sociedade da época e 

para a contemporânea, sobretudo se o analisamos nos dias atuais, a partir de 

que Albert Einstein demonstrou que o universo é infinito, implicando em novas 

repercussões para a sociedade, estabelecendo novos status ao universo em 

que vivemos e ao que podemos chamar de infinito.  

Portanto é através da criação deste importante instrumento, que Galileu 

abriu o que poderíamos chamar de “revolução cientifica moderna”, tendo em 

vista que embora estivesse presente no florescer da renascença, presenciando 

a ressurreição das antigas idéias dos gregos sobre a verdade demonstrada 

pela investigação ou pela prova, e não pela referência a autoridade, foi 

obrigado a negar tais informações. Galileu ao negar taticamente o que havia 

comprovado, aparentemente, deixa prevalecer o que Chauí chama de 

conhecimento do senso comum. 

Contudo, podemos destacar alguns aspectos a ser considerado por 

Galileu na construção do modelo, como: o fato de saber que tais 

procedimentos são representativos da produção científica; que tais descobertas 

sempre trazem implicações políticas e materiais (neste caso especifico junto da 

igreja) e que Galileu permitiu principalmente compreender a realidade em 

movimento, fator vital, tendo em vista que o universo está em movimento, a 

sociedade está em movimento, enfim, a vida é um trajeto em movimento. 

A partir de tais referências podemos ver que o instrumento contribuiu  

para uma nova visão de mundo da realidade que já se sabia pelos estudiosos 

da época, mas que não era acessível a todos. 
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A CIÊNCIA E O INTRUMENTO 
O senso comum e a atitude científica 

 

Retomando novamente a historia do telescópio de Galileu, podemos 

entender junto das reflexões de Chauí (2002), que o instrumento tem um 

importante papel junto à ciência, como nos mostra ao exemplificar de forma 

bem clara. 

 

 “O sol é menor que a terra. Quem dúvida disso se, diariamente, vemos 

um pequeno círculo avermelhado percorrer o céu, indo de leste a oeste?” 

O sol se move em torno da terra, que permanece imóvel. Quem duvidará 

disso, se diariamente vemos o sol nascer, percorrer o céu e se pôr?”. (CHAUI, 

2002). 

 

Observamos acima colocações ou saberes que envolvem a 

compreensão do senso comum, tendo em vista que a princípio não se possui 

instrumentos capazes de observar tais fatos com comprovações precisas. 

Sendo assim é importante perceber qual o papel da ciência ao 

comprovar estes fatos. 

 
“A ciência se desenvolve e se valida a partir de instrumentos 

capazes de comprovar os fatos e as verdades”. Para que isso aconteça, 

é necessário que se busque a aproximação da atitude cientifica, 

(CHAUI, 2002). 

 
“A atitude cientifica distingue-se do conhecimento do senso 

comum, pelo fato da ciência desconfiar da veracidade de nossas 

certezas, de nossa adesão imediata a coisas, da ausência de critica e 

de falta de curiosidade.” (Chauí, 2002) (...) por isto, ali onde vemos 

coisas, fatos e acontecimetos, a atitude científica vê problemas e 

obstáculos, aparências que precisam se explicadas e, em certos casos, 

afastadas.” (CHAUI, 2002). 

 
“A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada 

em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, religião, enquanto a primeira baseia-
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se em pesquisa, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as 

teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. “A ciência 

é conhecimento que resulta em trabalho racional”. (CHAUI, 2002). 

 

Ao descrever tais fatos, Chauí não espera portanto, apresentar uma 

verdade absoluta e sim uma verdade aproximada que pode ser corrigida, 

modificada, abandonada por outra mais adequada aos fenômenos. 

Destaca também que são três as exigências de seu ideal de 

cientificidade: 

1º - que haja coerência (isto é, que não haja contradições) entre os 

princípios que orientam a teoria. 

2º - que os modelos dos objetos (ou estruturas dos fenômenos) 
sejam construídos com base na observação e na experimentação. 

3º - que os resultados obtidos possam não só alterar os modelos 

construídos, mas também alterar os próprios princípios da teoria, corrigindo-a. 

No exposto por Chauí, podemos fazer as seguintes reflexões ao se 

pensar a construção do instrumento: que o instrumento tem um importante 

papel junto à ciência; que através do instrumento pode-se provocar novas 

atitudes cientificas; que o instrumento pode contribuir para demonstrar os fatos 

(no caso do Bairro de Sant’Anna, São José dos Campos – os aspectos do 

processo histórico de urbanização) e que o instrumento pode dar uma outra 
dimensão à realidade que se tinha através do conhecimento do senso 
comum (objetivo da maquete de Sant’Anna). 

A partir do exposto, Chauí nos aponta que a ciência necessita destes 

instrumentos para comprovar a verdade cientifica contrapondo a verdade do 

senso comum. 
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A CULTURA E O INSTRUMENTO 
Culturas diferentes e formas diferentes de ver a realidade 

 

 “... a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. 

Homens de culturas diferentes usam lentes diversas, e, portanto tem visões 

desencontradas das coisas.” (Ruth Benedict – O crisântemo e a espada, in: 

LARAIA, 2001). 

 

O que Laraia (2001), vai nos mostrar é que diante da diversidade da 

cultura, é que o homem tem desprendido grande parte de sua história na Terra, 

separado em pequenos grupos, cada um com sua própria linguagem, sua 

própria visão de mundo seus costumes e expectativas. Como exemplifica ao 

citar: 

 
“Os esquimós constroem suas casas (iglu) cortando blocos de 

neve e amontoando-os num formato de colméia. Por dentro a casa é 

forrada com peles de animais e com o auxílio do fogo conseguem 

manter o seu interior suficientemente quente. É possível, então, 

desvencilhar das pesadas roupas, enquanto no exterior da casa a 

temperatura situa-se a muito graus abaixo de zero graus centígrados. 

Quando deseja, o esquimó abandona a casa tendo que carregar apenas 

os seus pertences e vai construir um novo retiro. 

Já os Lapões, por sua vez, vivem em tendas de pele de rena. 

Quando desejam mudar seus acampamentos necessitam realizar um 

árduo trabalho que se inicia pelo desmonte, pela retirada do gelo que se 

acumulou sobe as peles, pela secagem das mesmas e o seu transporte 

para um novo sitio. Em compensação, os Lapões são excelentes 

criadores de rena, enquanto tradicionalmente os esquimós limitam-se à 

caça destes mamíferos.” (LARAIA, 2001). 

 

A ciência não depende da dicotomia entre os tipos de pensamentos 

citados acima, mas de instrumentos de observação, pois como enfatizou Lévi-

Strauus: “o sábio nunca dialoga com a natureza pura, senão com um 

determinado estado de relação com a natureza e a cultura, definida por um 

período da historia em que vive a civilização que é a sua e os meios materiais 

que dispõe”. (LARAIA, 2001). 
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O homem tribal não possuía microscópio. E teve que construir a partir de 

suas observações as teorias que durante séculos e ainda hoje tem a validade 

das verdades científica. 

Laraia (2001) enfatiza que: “cada sistema cultural está sempre em 

mudança. Entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre as 

gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é 

fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre os povos 

de culturas diferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem 

dentro do mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem 

para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do provir.” 

 

Laraia aponta que o importante, porém é que deve existir um mínimo de 

participação do individuo na pauta de conhecimento da cultura a fim de permitir 

sua articulação com os demais membros da sociedade.  

Sua reflexão acerca da relação entre o instrumento e a cultura, reforça o 

que foi exposto por Chauí ao diferenciar a atitude cientifica do senso comum. 

Colocando o instrumento como importante aliado da ciência, possibilitando  

assim novas formas de ver o mundo/realidade. 

Enfatiza ainda, que enquanto não houver socialização, bem como 

possibilidade de acesso aos instrumentos, a ciência (enquanto verdade) é 

aquela que as culturas (povos) conseguem elaborar, visualizar. 

 

          Diante do exposto, identificamos alguns aspectos importantes a ser 

considerado na construção do modelo que pudessem representar o espaço 

social, como o fato do instrumento vir comprovar uma realidade mostrada sobre 

um procedimento científico; a cultura condiciona a visão de mundo do homem e 

que a participação do individuo na pauta do conhecimento da cultura a 
fim de permitir sua articulação com os demais membros da sociedade. 

Sem os instrumentos a verdade é aquela que as pessoas conseguem 

observar, reforçando o conhecimento através do senso comum, neste caso 

visto sobre diferentes culturas. 

DIÁLOGO E LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO 
Por uma nova educação  
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É importante destacar o papel, sobretudo do educador Paulo Freire, 

reconhecido internacionalmente pelos seus métodos de aprendizagem através 

da construção do diálogo e da linguagem apropriada para o público. 

Destaca-se também como defensor do “exercício da democracia e a já 

então falada importância de grupos populares discutirem a sua própria rua, seu 

sindicato, a escola dos filhos, a urbanização do seu bairro e chegar inclusive a 

discutir a própria produção” ( 

Podemos constatar com os fundamentos de Freire que para se mediar o 

conhecimento não basta somente instrumentos como objeto em si. É 

necessário uma linguagem apropriada, um diálogo acessível ao público 

envolvido. Se não houver uma aproximação do universo de compreensão 

destas pessoas, dificilmente se conseguirá transmitir o conhecimento, por 

melhor que seja o instrumento. 

Desta forma afirma Freire, que “Não há progresso sem diálogo”. É a 

partir do diálogo e da linguagem que se pode estabelecer e permitir uma visão 

diferente da realidade e consequentemente vindo a ser um instrumento 

educativo a qual acaba permitindo uma visão critica da realidade e 

ocasionando uma visão transformadora da mesma. Tornando-se assim um 

importante aliado a democratização do conhecimento.  

Sendo assim, podemos destacar alguns destes preceitos importantes 

defendidos por Freire para a construção do modelo do espaço social, como: o 

fato de o instrumento só conseguir aproximar-se do universo das pessoas e 

das crianças, através da construção do diálogo; que o instrumento deve trazer 

uma linguagem acessível de fácil interpretação (respeitando suas limitações), 

além de que possa apresentar uma linguagem lúdica; a intenção do uso de 

instrumento em construir um exercício de cidadania e democracia; o fato do 
instrumento poder proporcionar a mediação da discussão da realidade de 
viver, seja da rua, do quarteirão, do bairro, da cidade, etc. (no que se 
refere a maquete) e também a saúde, educação, etc.; que é de fundamental 

importância o papel do educador como mediador do conhecimento que se 

pretende passar. 

Segundo Freire, deve levar-se em consideração os dados a partir da 

formação da constituição da família, dos seus problemas locais, da sua história, 
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da realidade que vivem, constatado sobretudo retratar sua construção junto das 

crianças, com os dados das crianças, materiais das crianças, etc. 
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Considerações finais 
 

No capítulo anterior O Modelo do Espaço Social, vimos a importância de 

uma linguagem através do modelo, para desencadear formas de participação 

da população na vida sócio cultural, para extensão ao planejamento urbano e 

regional, indicadas pelas iniciativas de algumas experiências de representação 

do espaço. 

Contudo, são muitas as dificuldades para se compreender o espaço, no 

que tange ao espaço social bem como representá-lo, principalmente no que diz 

respeito a capacidade da população visualizar e compreender tais fatos, tendo 

em vista que nem sempre se tem acesso as informações e além do fato de que 

estas informações praticamente  não demonstram o espaço construído de 

forma real: em movimento e em conflito social. Espaço este, no qual se vê 

pobreza, miséria, violência, condição sub-humana de moradias, tráfego, 

doenças, falta de escolas, creches, hospitais, transporte, etc. 

O espaço que é visível e apresentado para a população, é o da 

abstração, da ideologia. É o espaço que esconde as forças políticas, 

econômicas e sociais. Isto é o que predomina nos filmes, maquetes, desenhos, 

propagandas, cartografia, etc. 

Desta forma o desafio está em representar uma outra visão e dimensão 

do espaço. Isso implica em recriar a visão através de modelos teóricos, críticos 

à produção do espaço em que vivem. Milton Santos, nos fala da diferença do 

espaço social e do espaço físico, sobretudo ao analisar a produção do espaço 

pelas diferentes instâncias: econômica, política, ideológica e territorial, onde 

através do cotidiano e das ações da sociedade, estão em plena transformação. 

Contudo, na tentativa de se representar o espaço social, através de um 

modelo teórico como na visão de Milton Santos, é necessário buscar uma nova 

modelagem do espaço, visível principalmente para a população, onde 

destacamos o modelo de Sant’Anna ao permitir uma tentativa de demonstrar a 

realidade em movimento, de se compreender o processo histórico de 

urbanização e consequentemente expor uma forma mais clara através do 

instrumento lúdico à compreensão da produção do espaço, expondo aspectos 

da realidade antes invisível, assim como Galileu o fez (com suas resguardadas 
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proporções). Com isto, apontamos que tal tentativa, a qual demonstre a 

realidade para a rua, o bairro a cidade já é um pequeno passo. 

No próximo capítulo, apresentaremos com mais aprofundamento o 

modelo de Sant’Anna, apresentando seu desenvolvimento conceitual e a 

construção física e material.  

O exposto neste capítulo, visto sobre a conceituação teórica a cerca do 

instrumento, visa demonstrar o instrumento como possibilidade de se 

estabelecer uma outra visão de mundo, da realidade. 

O que nos interessa também, é apontar para a conceituação teórica do 

espaço, ao qual Milton Santos, se refere ao conter as demais instâncias da 

sociedade como (econômica política ideológica e físico-territorial), e que por 

elas também ser contidas. 

E é sob a instância físico-territorial que Santos aponta que para se 

compreender a dimensão teórica é preciso então compreender também o lugar, 

para que se estabeleçam novas teorias. É no lugar que se consegue observar 

suas particularidades, diferenciando uma das outras. Pois é no lugar que se 

manifesta concretamente a realidade. 

Nesta óptica, propõe-se o estudo do Bairro de Sant’Anna, pois constitui 

um lugar dentro da espacialidade urbana de São José dos Campos, São Paulo. 
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CAPÍTULO III 
 

A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO: PROCESSO HISTÓRICO DE 
URBANIZAÇÃO DE SANT’ANNA 

 

Vimos no capítulo anterior a partir da conceituação teórica acerca da 

ciência, da cultura, do diálogo e da linguagem alguns aspectos importantes a 

se considerar na construção do modelo, bem como através da interpretação de 

Milton Santos, que são de fundamental importância à compreensão do espaço 

para que se tenha um entendimento geral da produção social do espaço 

urbano, sobretudo aproximando-se do lugar, onde é possível observar suas 

particularidades e sua realidade. 

Neste capítulo, “A compreensão do território”, tomando as considerações 

de Francisco Oliveira para se compreender o processo histórico de 

urbanização, veremos que se aponta para o fato desta compreensão ser 

analisada três importantes aspectos: Divisão social do trabalho; relações 

sociais da produção que consiste com a divisão social do trabalho e a relação 

entre o estado e o urbano. 

Segundo Oliveira, através destas categorias é possível estabelecer uma 

periodização para compreendermos os aspectos do processo histórico de 

urbanização, sobretudo sobre os aspectos socioeconômicos e políticos, como 

determinantes da produção do espaço urbano. E com isso estabelecer 

generalizações do processo histórico de urbanização no Brasil, sobretudo 

aprofundando suas analises a partir da industrialização. 

Estas análises de Oliveira foram utilizadas para compreender o processo 

de urbanização do Bairro de Sant’Anna em São José dos Campos e a partir 

destas, buscou-se construir uma modelagem que representasse o processo 

histórico de produção do espaço social. Mas antes cabem algumas questões 

conforme se expõe a seguir. 

            Nos perguntamos, se é possível espacializar o processo histórico de 

urbanização através de um modelo de representação análogo a realidade? 

Diante disto, apresentamos então o modelo de Sant’Anna, como uma 

experiência concreta onde o modelo foi desenvolvido (conforme falamos 

anteriormente), diferenciando-se da representação do processo que 
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conhecemos através de cartografias, imagens de satélite, entre outros recursos 

de alta tecnologia, lembrando que faz-se necessário o uso destes meios de 

espacialização para se chegar ao modelo instrumento final. 

Desta forma buscamos identificar os principais momentos, na qual 

podemos compreender com maior clareza os aspectos que influenciaram no 

processo de urbanização de Sant’Anna, dividindo-os assim em quatro 

momentos: primeiro momento: do surgimento do sitio até meados do século 

XIX; segundo momento: final do século XIX e início do século XX; terceiro 

momento: as décadas de quarenta e cinqüenta; quarto momento: as décadas 

de setenta e oitenta. 
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Primeiro momento:  
Inicia-se a partir da constatação de Sant’Anna, primeiramente, como um 

local de passagem e permanência para a exploração e futura colonização da 

região do Vale do Paraíba; período marcado pelo apaziguamento e 

apresamento dos índios e a busca incessante de riquezas minerais. 

Neste mesmo período - meados do século XVII - São José dos Campos 

é fundada por padres jesuítas, formado por um aldeamento indígena, vindo 

mais tarde em 1775 a tornar-se vila. 

A posição geográfica do Vale do Paraíba transformou a região numa 

importante via de passagem, tendo o curso do Rio Paraíba e as antigas trilhas 

indígenas, transversais às várzeas como um amplo corredor de acesso. 

Compreendido por meados do século XIX (1860), este período é marcado pelo 

início da formação do núcleo populacional fixo, cujas características eram 

rurais, na qual a economia de subsistência foi incrementada com a função de 

entreposto comercial. 

Este período também é marcado pela estratégica localização próxima às 

vias fluviais e terrestre, fator que propiciou a sua popularização como 

entreposto, servindo a zona rural, sobretudo com a inauguração da ferrovia 

ligando a cidade do Rio de Janeiro à São Paulo, por volta de 1870. 

Segundo Oliveira, este período consiste principalmente da mineração e 

da economia de subsistência, onde ainda não se tem cidade, e sim uma rede 

de poucas e grandes cidades. Visto sobre esta ótica, a Região do Vale do 

Paraíba encontra-se localizada entre duas destas, classificadas como “poucas 

grandes cidades”, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 
Espacialização no Modelo 
Diante dos acontecimentos que caracterizam este período, podemos 

observar na maquete, os seguintes aspectos: 

O sítio geográfico, cujo elemento é fundamental para o habitat e através 

dele podemos compreender fatores importantes do território, onde é possível 

observar as condições que garantem a possibilidade de se ocupar a terra. 

Como estágio inicial, o modelo apresenta os aspectos ligados ao sítio, como a 

topografia, áreas verdes – primitivas -, áreas de várzea - submetida às cheias 
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do rio -, o rio - importante meio de transporte na região durante o processo de 

colonização -. 

Desta forma procurou-se identificar, no modelo, estes elementos com 

cores diferentes, possibilitando sua leitura. Tendo em vista a escala utilizada, 

podemos observar a ligeira inclinação entre a parte mais alta (centro da cidade) 

em relação ao rio, onde em meio a estes se localizava o sítio de Sant’Anna. 

A vegetação primitiva, expressa na cor verde escuro, remete a idéia de 

uma vegetação ainda parcialmente não tocada. 

A área da várzea, expressa na cor verde claro, se diferencia do verde 

primitivo e do rio barrento (marrom), demarcando esta importante área que 

ficará conhecida como Banhado, nos dias atuais, ícone na paisagem do 

município de São José dos Campos. 

Todos estes elementos remetem aos primórdios anteriores à 

intensificação da ocupação do Bairro de Sant’Anna, expondo ainda as 

características naturais do sitio. Tendo em vista que o sítio se fez valer como 

referencial básico a ocupação em grande parte do Brasil e ainda hoje se faz, 

resguardadas as proporções. 

Adiante, podemos observar no modelo a demarcação do que fora 

chamado primeiro pátio de Sant’Anna. 

 
“Perto da povoação, para o lado do Paraíba, existe uma 

capelinha chamada Santa Cruz, que é o lugar onde costuma afluir o 

povo da Vila, e que muito tem aumentado ultimamente com construções 

de casinhas de modo que em breve unirá este ponto com o primeiro 

povoado. (ZALUAR, 1953, p. 115-116).” 

 

Esta demarcação é feita com a identificação do local do primeiro pátio e 

a ligação com a parte mais alta e o porto as margens do rio. Tendo em vista 

tais fatores como marco do início do povoado isto, simboliza o início do que 

mais tarde vai desaparecer em meio a trama do bairro e consequentemente da 

cidade. 
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização  
Primeiro momento 

Situação natural do sítio, 

destacando a cor “verde escuro” 

como representação da vegetação 

primitiva, “verde claro” como 

representação da área de várzea. 

Em destaque na cor “marrom”, o 

Rio Paraíba do Sul. 

Fundação do primeiro pátio em 

meio ao rio e ao platô mais 

elevado. 

Figura 4.1 – 4.18 
Maquete de Sant’Anna (sucessão das diferentes etapas do processo histórico de 

urbanização do bairro) 
Fonte: Barbosa. (2000) 
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Segundo momento: 
Marcado pelo final do século XIX e início do Século XX, neste período é 

que ocorre a “modernização” do núcleo acentuando o seu caráter de espaço 

urbano. É neste período que vamos constatar outros importantes fatores como: 

A fixação do núcleo e sua caracterização como entreposto comercial 

consolidado efetivamente num segundo pátio (praça); a perspectiva de 

crescimento e modernização onde a expectativa para tanto era a indústria, 

neste caso representada como grande marco, a instalação da Tecelagem 

Paraíba (1925), oriunda do capital nacional; a produção do espaço urbano e a 

modificação do quadro social e econômico, trazendo novos valores, diferentes 

do que se tinha. 

Podemos destacar que tais acontecimentos não estão relacionados 

diretamente como fatores oriundos somente do Bairro de Sant’Anna, e sim com 

a divisão do trabalho no plano nacional e internacional. 

 
“...os diversos ciclos da economia brasileira (não apenas do 

ponto de vista dos ciclos dos capitais), o ciclo do açúcar e todos os 

outros. Terminando no ciclo mais extenso, mais duradouro e mais 

marcante na recente história brasileira, que é o ciclo do café, 

permanecem criando e recriando permanentemente em padrão de 

urbanização: de um lado uma rede urbana bastante pobre, de outro, 

uma rede urbana extremamente polarizada em grandes e poucas 

cidades, que eram exatamente as redes do controle, seja burocrático, 

seja do capital comercial.” (OLIVEIRA, 1982) 

 

Com o advento da industrialização, neste caso proveniente da riqueza 

do café (que nesse período já se encontrava em decadência na região do Vale 

do Paraíba,) é que vai se definir o que é exatamente urbano, passando a ser a 

sede do novo aparelho produtivo (a indústria), conforme aponta Oliveira. 

Neste período já se começa a observar o início do êxodo rural, e neste 

caso a industrialização ao ser urbana, diferente da Européia apoiada em parte 

no campo, tem que instalar todo um complexo industrial como: casa para os 

operários, energia elétrica, estradas e até uma complexa divisão social do 

trabalho (setor de transporte, produção, manutenção, etc.), para viabilizar o 

processo de produção. 
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Neste caso a Tecelagem Paraíba ao se instalar em Sant’Anna, não foge 

a esta regra. Veremos o início das transformações do bairro, exemplificado por 

processo semelhantes em outros centros urbanos industriais no país.  

 

Espacialização no Modelo 
O que podemos observar de mais expressivo neste período é sem 

dúvida a instalação da Tecelagem Paraíba, que trás consigo um série de 

transformações visíveis no espaço urbano e também nas relações sociais. 

Observamos no modelo a inserção da linha férrea, anterior à indústria 

que consequentemente se instala, fazendo uso desta importante infra-

estrutura. A linha férrea é representada na cor preta, demarcando o caminho 

percorrido. 

Já a instalação da Tecelagem Paraíba é representada na cor vermelha, 

escolha esta feita com o intuito de evidenciar seu destaque em meio à 

paisagem expressa no modelo. Mais precisamente, a Tecelagem polariza o 

processo de urbanização. 

Por conseguinte observamos o aumento da mancha urbana, o que 

representa não somente a vinda do grande contingente de pessoas para o 

trabalho na indústria, mas também a instalação de outras pequenas indústrias 

e equipamentos públicos, como: cooperativa de Laticínios em 1935, cerâmica 

Weiss em 1941, olarias, cemitério, fundação do clube esportivo em 1944. 

Tendo em vista que a Tecelagem foi o grande marco na expansão do 

núcleo de Sant’Anna, as demais indústrias e equipamentos não são 

apresentados com a mesma característica, estando elas entrelaçados à trama 

urbana do bairro. 

 



 

 

72 

MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização  
Segundo momento 

Fundação do segundo pátio, em 

torno do miolo central do bairro. 

Instalação da Tecelagem Paraíba 

as margens da linha férrea. 

Expansão da área central do 

município de São José dos 

Campos, no platô mais elevado, 

localizado acima do Bairro de 

Santana e a passagem da linha 

férrea delimitando a área central e 

o bairro. 
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização  
Segundo momento 

Adensamento populacional ao 

redor da Tecelagem Paraíba e ao 

longo da Avenida Rui Barbosa, 

principal corredor de passagem do 

bairro.  
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Terceiro momento: 
Desencadeado ao início da década de quarenta o grande marco é a 

instalação da Rhodosá de Rayon (1942-46), a Rhodia como popularmente ficou 

conhecida. Foi através da sua instalação que se caracterizou o perfil urbano 

industrial do bairro, onde vamos observar sua influência em todo o quadro 

sócio econômico, não só do Bairro de Sant’Anna com também do município de 

São José dos Campos e inclusive do Vale do Paraíba. Impacto expresso pelo 

volume do capital de uma grande multinacional com ramificação em diversos 

países. 

Com isto vamos observar a alteração substancial na estrutura espacial 

do bairro (o chamado inchaço) derivado da multiplicação das habitações, infra-

estrutura, comércio e equipamentos culturais e institucionais para atender a 

indústria. Juntamente a isto também vamos ver o crescente êxodo rural, a 

segregação dos espaços, a independência em relação ao centro da cidade, em 

função de sua autonomia política, comercial, habitacional, institucional e 

produtiva, tudo dentro do espaço geográfico do bairro. 

Segundo Oliveira, “os anos trinta é o marco da aceleração do processo 

de industrialização do País,”. 

Desta forma com tal crescimento (aumento da população e da força de 

trabalho) é que vão se dar conta de que a industrialização exigia uma série de 

requerimentos que as cidades não ofereciam. 

E neste momento que a indústria transfere para o Estado alguns ônus, 

como: 

Transporte; saneamento (água e esgoto); energia; mercadorias, etc. é o 

Estado que vai bancar a indústria de base, da mesma forma que passa a 

oferecer infra-estrutura, lazer e a regular a força de trabalho, definindo com isso 

o padrão de vida do trabalhador com o salário mínimo. 

 
 “... a industrialização passa a ser agora um espaço privilegiado 

de expansão das empresas internacionais, de empresas capitalistas 

mais poderosas dos paises centrais.” (...) “o Estado vai suprir certas 

necessidades porque a delibilidade de acumulação das burguesias 

nacionais, do ponto de vista de poder centralizador e não do ponto de 

vista do tamanho do excedente, tornam o Estado um ente capaz, pela 

sua força extra- econômica, de realizar esse processo de centralização 
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dos capitais – o que já é em si mesmo um primeiro sintoma de que 

estamos em presença da implementação de um estilo de capitalismo 

monopolista nas economias periféricas. (OLIVEIRA, 1982). 

 

Espacialização no Modelo 
Diante dos importantes acontecimentos ocorridos, o que é representado 

de forma mais visível no modelo é a instalação da Rhodia 1942-46, fruto do 

capital internacional, expressa na cor vermelha, na mesma intenção anterior de 

destacar a grande influência da Indústria no meio urbano. Neste caso a Rhodia, 

proveniente de capitais franceses vai trazer para o Bairro de Sant’Anna o 

aumento da ocupação expressa pela mancha urbana onde é possível observar 

seu crescimento ao redor da indústria, bem como na área central e da periferia 

do bairro, estendendo-se inclusive para a outra margem do rio Paraíba do Sul. 

No período de 1910 a 1959, é possível observar de forma clara todo este 

processo de ocupação do bairro. Estes períodos são marcados pela grande 

migração da zona rural, bem como de outras cidades da região da Serra da 

Mantiqueira e Sul de Minas; em parte, migrantes oriundos da desestruturação 

da economia e da pequena propriedade agrária dessa região. 

Outros fatores que se somam a estes apresentados é a instalação do 

CTA (1947), Rodovia Presidente Dutra (1951) e a instalação de uma série de 

indústrias como: Johnson & Johnson (1952), Ericison (1954), General Motors 

(1959), entre outras. Todas durante a década de cinqüenta. 

Como estamos tratando exclusivamente da espacialização do bairro de 

Sant’Anna, as empresas citadas a cima, não são visíveis no modelo, tendo em 

vista que estas se instalam ao longo da Rodovia Presidente Dutra, dentro de 

um outro cenário de desenvolvimento do município. 
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização 
Terceiro momento 

Instalação da Rhodia e 

conseqüente adensamento 

populacional da área central do 

Bairro de Santana intensificando a 

ligação com a área central do 

bairro.  
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização 
Terceiro momento 

Intensificação da ocupação do 

bairro em torno das indústrias e 

consequentemente da área central 

do município no platô mais 

elevado.  

 

 

 

 

Expansão urbana avançando na 

outra margem do rio. 
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Quarto momento: 
O adensamento do espaço urbano é o marco referencial deste período 

dos anos setenta e oitenta, onde observamos aspectos como: a delimitação 

geográfica do território; as zonas habitacionais não se vinculam 

necessariamente às atividades industriais e comerciais da região; o aumento 

das moradias (casa-dormitório); o adensamento de mais de uma residência no 

mesmo lote; o surgimento de sub-habitações e favelas, localizadas próximo a 

área de várzea (periferia), poluição proveniente do esgoto doméstico e 

industrial entre muitos outros fatos. 

A atividade industrial não depende mais da mão de obra local e com isso 

passamos a observar a perda das características do núcleo tradicional. 

Tal panorama se deve ao grande crescimento dos centros urbanos em 

todo o país, onde o município de São José dos Campos tem um importante 

destaque na Região do Vale do Paraíba, localizado entre as cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

Neste período os que vamos observar é o grande crescimento do 

município de São José dos Campos, onde os investimentos vão buscar novos 

lugares dentro da mancha urbana e de expansão urbana do município. 

Juntamente com estes novos investimentos, vamos ter a formação de 

áreas exclusivas da classe média, constituída em outras áreas específicas do 

município, configurando os condomínios.  

Presenciamos em Sant’Anna o descompromisso por parte do Estado em 

prover de investimentos o bairro, ocorrendo um descompasso entre a infra-

estrutura e equipamentos necessários. 

  

Segundo (OLIVEIRA, 1982) “sem organização econômica e política das 

classes trabalhadoras, o Estado passa, desse ponto de vista de investimentos 

e do gasto púbico, a atender, sobretudo às demandas das classes médias que 

estão nas cidades (...)”. 

 

Contudo ressalta (OLIVEIRA, 1982), “ o urbano, de certa forma, é hoje a 

expressão da forma de organização da atividade econômica, de um lado, que 

cria uma certa estrutura de classes, e, do lado do regime político, da falta de 

voz das classes populares, direcionando, portanto, os gastos do Estado, todo o 
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seu poder, desse ponto de vista de investimentos, para atender sobretudo aos 

reclamos advindos das demandas das classes médias.” 

 
Espacialização no Modelo 
É possível observar no modelo a total ocupação da trama urbana do 

bairro, bem como a ocupação fora dos limites do platô, adentrando as áreas de 

várzea, constituindo a formação de ocupações irregulares e sem infra-estrutura 

necessária. É importante destacar, que a ocupação destas áreas, vão ocorrer 

em função do controle da vazão do rio Paraíba, com a construção da barragem 

Santa Branca, o que acaba favorecendo de alguma forma a ocupação irregular 

destas áreas. 

Outro fator em destaque é a ausência de áreas verdes e de lazer em 

meio à estrutura urbana do bairro. 

Embora esteja expressa parcialmente no modelo, a região norte (a qual 

se inclui Sant’Anna), continua a apresentar crescimento, o que de certa forma 

faz com que Sant’Anna acabe servindo de local de passagem para os bairros 

vizinhos. 
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização 
Quarto momento 

Início da ocupação das áreas 

alagadiças do Banhado, localizado 

entre a área central do bairro e o 

rio.  

 

 

 

 
Intensificação da ocupação na 

outra margem do rio. 
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Sant’Anna hoje  
O que é possível observar nos dias atuais (inicio do século XXI), é 

Sant’Anna, como bairro completamente ocupado, onde não se oferece mais 

espaços para o crescimento, exceto os vazios urbanos almejados para um 

possível e desenfreado crescimento imobiliário verticalizado, trazendo assim 

um maior adensamento do bairro. 

Devido o grande crescimento da região Norte do município de São José 

dos Campos, (na qual se inclui Sant’Anna), o bairro encontra-se como local de 

passagem para atender o acesso aos demais bairros da região, o que ocasiona 

sérios problemas para o trânsito, sobretudo em uma das principais vias do 

bairro, como a Avenida Rui Barbosa (única saída do bairro sentido centro), a 

qual não comporta o fluxo de veículos, a frota particular, a frota de carga de 

mercadorias, simultaneamente de coletivos. 

Como já apontado ainda na década de setenta e oitenta, a expansão 

das favelas em direção as áreas de preservação (Rio Paraíba e o Banhado), 

ocasionando maiores problemas para o meio ambiente e também à saúde e 

qualidade de vida da sociedade que ali vive. 

Outro fator agravante é a perda da identidade cultural do bairro que 

representa um importante marco da urbanização do município de São José dos 

Campos, e que ainda luta para manter viva suas tradições, a espera de um 

planejamento urbano mais sério, e que, sobretudo, integre a sociedade e o 

poder público, com o intuito de combater a especulação imobiliária e o 

crescimento desordenado. E se possível trazendo mais infra-estrutura e criação 

de áreas verdes para o bairro, atendendo assim aos anseios da população 

local. 
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MAQUETE DE SANTANA – Processo Histórico de Urbanização 
Santana Hoje 

Configuração atual da trama urbana do 

bairro, demonstrando a delimitação do 

bairro junto ao rio, ao banhado e junto 

a linha férrea, constituindo assim o 

Núcleo de Santana, cuja população 

aproximada é de 20 mil habitantes. 
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Considerações finais 

 

Este capítulo se construiu a partir da indagação se seria possível 

especializar o processo histórico de urbanização em um modelo tridimensional, 

apresentado uma experiência concreta do bairro de Sant’Anna, onde fosse 

possível acompanhar, sobretudo as diversas sucessões de tempos históricos. 

Diante do exposto, podemos concluir que tal experiência, embora 

apresente algumas limitações, demonstrou ser um importante fator na intenção 

de aproximar a população do conhecimento do bairro onde vivem, e também 

nos ajudar a aprofundar a teoria acerca  do modelo de representação do 

espaço social. E que tal experiência possa se somar aos meios de 

representação existentes (cartografia, entre outros), podendo assim permitir 

uma linguagem cada vez mais acessível à população. 

Sendo assim, passamos adiante para a constatação do processo de 

desenvolvimento do modelo e/ou maquete de Sant’Anna onde veremos as 

etapas detalhadas. 
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CAPÍTULO IV 

 
A CONSTRUÇÃO DA MAQUETE DE SANT’ANNA [São José dos Campos] 
1999 

 
Podemos destacar a construção da maquete de Sant’Anna, a partir de 

quatro importantes etapas que se sucederam tanto de forma simultânea como 

em alguns casos retornando as etapas anteriores. São elas: 

Compreensão do território; A espacialização dos dados; O conceito do 

projeto e a confecção do modelo. 

Através da compreensão do território, foi possível compreender e 

delimitar os diferentes períodos desde processo, como: estágio primitivo 

anterior à ocupação até meados do século XIX (1860) com a fundação do pátio 

de Sant’Anna; final do século XIX e início do século XX, tendo na década de 

vinte a implantação das primeiras indústrias de Sant’Anna e consequentemente 

do município de São José dos Campos; décadas de quarenta e cinqüenta com 

a instalação da Rhodia e da expansão da trama urbana; década de setenta e 

oitenta, como adensamento do espaço urbano e a alteração das características 

do bairro. 

Cada um dos estágios apresentados acima serviu como parâmetro para 

se demarcar as etapas deste processo, onde cada qual traz consigo 

informações substanciais para se compreender o processo de ocupação do 

bairro e consequentemente do município de São José dos Campos. 

A partir da compreensão do território foi necessário buscar informações 

mais concretas desta espacialização em diversos materiais, como: mapas, 

imagens de satélite, fotos aéreas, entre outros, complementando assim os 

dados históricos levantados anteriormente. 

Tais informações foram retiradas, sobretudo de cartografias já existente, 

nas quais observou-se as diferentes fases desta espacialização do bairro.  

Como por exemplo: 

 

 Planta Geral da cidade de São José dos Campos. 1910. Escala 1:2500; 

 Planta da Estância hidromineral e climatérica de São José dos Campos. 

1938. Escala 1:10000; 
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 Planta da Estância de São José dos Campos. 1952. Escala 1:5000; 

 Mapa de Zoneamento Urbano. 1997. Sem escala; 

 Planta de São José dos Campos. 1944. Escala 1:10000; 

 Planta de São José dos Campos. 1945. Escala 1:5000; 

 Planta de São José dos Campos. 1951. Escala 1:10000;  

 
Aerofotos 

 Aerofoto de 1977. Escala 1:8.000 

 Aerofoto de 1985. Escala 1:5.000 

 Aerofoto de 1988. Escala 1:10.000 

 

Embora grande parte deste material fosse existente, foi necessário 

reinterpretar os dados já existentes com a finalidade de se complementar com 

as informações levantadas anteriormente na compreensão do território, que 

não constava no material cartográfico. 

Este trabalho consistiu numa importante etapa, pois através dessa 

leitura foi possível inclusive se estudar a escala mais adequada para se pensar 

a maquete, tendo em vista que a mesma, teria por intenção espacializar 

informação que talvez não fossem possíveis de se evidenciar na escala 

apresentada. 

Seguindo, passamos então para uma das etapas que julgo ter sido a 

mais complexa, o desenvolvimento do projeto “conceito”, o qual além de 

englobar os dados formulados bem como os existentes, teria que concretizar 

tais informações. 

Desta forma, foram dois os pontos importantes e cruciais a se considerar 

no desenvolvimento do Modelo: o movimento expresso no processo histórico 

de urbanização e a linguagem. 

A idéia do movimento estava calcada, sobretudo, na intenção de se 

diferenciar dos modelos existentes de representação da cidade, em geral, 

apreendendo um único tempo histórico. O modelo proposto objetivava expor, 

como fator determinante, a compreensão das diferentes etapas de ocupação e 

transformação do território, diferente das maquetes estáticas como geralmente 

vemos. 



 

 

86 

Trata-se de um fator determinante, pois era através da compreensão 

das diferentes etapas, que se esperava despertar o interesse dos envolvidos, 

fomentando, a compreensão, sobretudo de aspectos substanciais da 

urbanização do bairro e a suas conseqüências traduzidas no espaço urbano. 

Já através da linguagem, procurava-se uma forma de aproximar-se da 

compreensão da sociedade (especialistas e não especialistas), seja em função 

das informações bem como da interpretação destas no modelo.  Para tal 

buscou-se incorporar os aspectos lúdicos, didáticos e pedagógicos, de forma 

que se aproximassem do universo de compreensão dos envolvidos bem como 

remetessem a uma leitura da realidade local. 

Tendo em vista que o modelo foi pensado para ser apresentado por um  

técnico (mediador), a linguagem teria que constituir mais que uma expressão 

visual e sim base para o diálogo. 

Tão importante quanto o movimento e a linguagem, a cultura e a ciência 

foram outros dois importantes norteadores deste trabalho. Pois se esperava 

possibilitar uma visão da realidade, diferente da que a sociedade possuía 

(senso comum), e conseqüentemente despertar uma atitude cientifica, 

contrapondo as observações cotidianas sobre o bairro.  

Este novo instrumento buscava uma possibilidade não só para a 

interpretação de dados, mas principalmente a participação da sociedade na 

intenção de se formular conceitos para fomentar o planejamento participativo. 

No que se refere a construção e confecção do modelo, vários foram os 

fatores a serem considerados, embora já se tivesse algumas idéias formuladas 

anteriormente. O tempo e os recursos disponíveis foram dois importantes 

fatores, a se somar com os aspectos tecnicamente construtivos. 

Primeiramente a delimitação da escala, tendo em vista que se objetivava 

a exposição do bairro como um todo, e com isso a escala que se mostrou mais 

apropriada foi de 1:5000, o que seria o suficiente para evidenciar com destaque 

a trama urbana “enquanto ruas e quadras”. Esta escala permitia que se 

confeccionasse uma maquete com tamanho aproximado de um metro de 

comprimento por sessenta centímetros de largura, o que propiciaria um número 

de aproximadamente 10 espectadores, bem como facilitaria o deslocamento da 

maquete. 
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Os painéis expositivos complementavam as informações não visíveis na 

maquete, como os edifícios históricos, características do arruamento, valores 

culturais manifestações religiosas, e outros, como as feiras livres. 

Para que fosse possível evidenciar as diferentes etapas do processo, 

pensou-se no recorte das peças como um quebra cabeça, que além de facilitar 

o manuseio, trazia a intenção de se assemelhar a um brinquedo, para se 

aproximar das crianças. 

Essas peças foram dividas segundo as classificações: 

Verde escuro, referenciando a mata nativa, ainda inexplorada, 

remetendo ao estágio inicial da ocupação; 

Verde claro, a área de várzea [banhado], cujo propósito era destacar a 

preocupação da questão ambiental; 

Cinza e branco, a trama urbana, evidenciando o arruamento e as 

quadras, cuja demarcação expressava de forma visível às etapas da ocupação; 

Vermelho, a representação das indústrias, cuja escolha se fez em 

função da evidencia e importância se sua instalação e da futura transformação 

que proporcionaria para o bairro. 

Por fim, outros pontos a se apontar foram os esforços anterior e 

posterior a todo este processo, que envolveu a participação de inúmeras 

pessoas bem como a apresentação da maquete em diversas ocasiões, como 

por exemplo: 

Seminários e congressos internacionais; Cursos de graduação e pós-

graduação; Bienal internacional de arquitetura e urbanismo e personalidades 

importantes do meio [arquitetura e urbanismo e outras áreas relacionadas] 

como Geórgia Botina, representante da Universidade de Oxford; Eduardo 

Nobre, Mestre em Desenho urbano pela Universidade de Oxford; Hugo 

Segawa, Professor e Critico de Arquitetura, entre muitos outros. 

Todas estas ocasiões tiveram uma grande contribuição no seu 

desenvolvimento, ao qual tive o privilégio de participar ainda como estudante, 

tanto da concepção bem como da execução o que constitui um grande esforço 

coletivo juntamente como outros colegas, José Oswaldo Soares de Oliveira; 

Urbano Reis Patto Filho e José Nazaré Silva Júnior. 

Passemos agora para o próximo capítulo “o ensaio na rede escolar” a 

fim de acompanharmos a aplicação da maquete de Sant’Anna na rede escolar, 
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onde tivera um importante papel os alunos envolvidos bem como as escolas do 

bairro, cujo acesso nos serviu para levar um pouco de alento para esta futura 

geração bem como para nós mesmos, tendo em vista a possibilidade de 

concretizar um pedacinho destes anseios. 

Tal experiência foi feita principalmente com o intuito de levar aos 

envolvidos a compreensão do contexto histórico e social do Bairro de 

Sant’Anna, e de se despertar a capacidade critica de ver os aspectos do 

espaço urbano produzido socialmente. Sobretudo participar da produção da 

cidade através de uma perspectiva do planejamento participativo. 
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Figura 5.1 
Modelo de estudo da maquete de Sant’Anna, confeccionado em papelão, e recortado em 

várias peças representado a sucessão dos diferentes períodos históricos. 
Fonte: Barbosa. (1999) 
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Figura 5.2 
Lançamento do Projeto Sant’Anna: Patrimônio Cultural. Ao redor da maquete professores e 
ambientalistas acompanham a apresentação da maquete ao retratar o processo histórico de 

urbanização do Bairro de Sant’Anna. 
Fonte: Barbosa. (1999) 
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Figura 5.3 
Apresentação da maquete na III Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Nesta 
ocasião apresentamos a maquete para o Prof. Hugo Segawa, cujo retorno nos foi muito 

valioso. 
Fonte: Barbosa. (1999) 
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ENSAIO NA REDE ESCOLAR: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  
 

“Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 

sem a abertura ao risco e a aventura do espírito”. Paulo Freire. 

 
Para se compreender a importância do ensaio da maquete na rede 

escolar, é preciso que nos lembremos principalmente da estrutura do trabalho, 

na qual a partir da problemática do planejamento, apresentamos como hipótese 

a utilização de modelos lúdicos, didáticos e pedagógicos, compreendidos como 

objeto tridimensional, táctil e interativo, a fim de mediar as informações do 

planejamento formuladas pelos técnicos e especialistas à sociedade (leigos), 

sobretudo voltada às crianças da rede escolar.  

Para tal, a construção da maquete Sant’Anna como visto no capítulo 

anterior, resultou de um extenso trabalho que se iniciou a partir da 

compreensão sobre a produção histórica do território (Bairro de Sant’Anna), 

desdobradas na espacialização destas informações através de mapas e 

posteriormente do desenvolvimento conceitual de um modelo que permitisse a 

espacialização sócio espacial. 

De início, é importante também destacar que embora a maquete tenha 

sido desenvolvida para rede escolar, a mesma foi apresentada posteriormente 

em vários eventos, que em algumas ocasiões contavam na sua maioria 

também com outros especialistas: arquitetos, urbanistas, geógrafos, 

ambientalistas, antropólogos, estudantes universitários, estudantes de pós-

graduação, entre muitos outros. Porém, como nosso trabalho objetivava 

principalmente um grupo não tão próximo destas informações, então se fez de 

grande importância à realização de ensaios na rede escolar, cujos envolvidos 

foram os alunos de 5º a 8º série do ensino público municipal. 

A escolha em privilegiar os alunos de 5º a 8º serie, se deu pelo fato de 

serem crianças entre 11 a 15 anos de idade, sendo assim de grande 

importância para se construir um raciocínio crítico sobre a realidade urbana, e 

pelo fato do trabalho se voltar para a construção de uma nova sociedade no 

futuro, pois seriam eles os grandes responsáveis a curto prazo a definirem a 

escolha de seus governantes, bem como participarem do processo 

democrático. 
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Para realização deste ensaio contamos então com a colaboração de 

duas escolas: Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Rui Dória e a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Vera Lúcia Carnevalli, ambas 

localizadas no próprio bairro. Os ensaios nestas escolas foram importantes, em 

função da aproximação do público envolvido, tendo em vista que a maquete 

ora apresentada era referente ao próprio Bairro de Sant’Anna. Tivemos 

envolvidos neste ensaio um número aproximado de 80 alunos, sendo eles 

alunos de 5º a 8º série, aos quais somos muito gratos pela colaboração deste 

experimento. 

Vejamos então as etapas que envolveram a aplicação da maquete de 

Sant’Anna na rede escolar. 

 

Apresentação do trabalho 
Por se tratar da construção de um trabalho científico, foi necessário 

expor aos alunos a importância do trabalho que objetivava apresentar as 

informações do Bairro de Sant’Anna com o objetivo de colher/levantar dados 

mais concretos sobre a utilização do modelo, a fim de comprovar ou não a sua 

eficácia ao mediar às informações sobre o processo histórico de urbanização e 

os aspectos físicos e ambientais do bairro. 

 
 
Levantamento das referências e a construção do mapa mental 
Tinha como finalidade no primeiro momento medir o conhecimento 

prévio que se tinha sobre o bairro a partir das referências particulares de cada 

um, bem como poder nos localizar no bairro, representado por cada um destes 

alunos. 

As referências apontadas foram: supermercados, padarias, lojas de 

games, locadoras vídeos, escolas, praças, oficinas, sorveterias, igreja, parque 

da cidade, a Rodhia, Cine Sant’Anna, etc. 

Todas as referências foram apresentadas pelos próprios alunos, o que 

de alguma forma mostra um pouco do universo de convivência de cada um, 

referências comuns e em alguns casos, muito pessoais. 

A partir da construção destas referências demos início à construção do 

mapa mental do Bairro de Sant’Anna, focando primeiramente o trajeto da casa 



 

 

94 

à escola, já que a grande maioria pertencia às imediações do bairro ou em 

alguns casos vizinhos. 

Os alunos ao longo de seus trajetos, apresentaram algumas das 

referências levantadas anteriormente, como também trouxeram outras 

referências presentes em seus percursos, como por exemplo: pontos de 

ônibus, ponto de táxis, lombadas, semáforos, banca de jornal, etc. 
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Figura 6.1 
 

Desenho realizado pela aluna Tatiana R. A. Fonseca, onde observa-se o trajeto da escola 
até a casa, destacando importantes referencias do cotidiano. 

Fonte: Barbosa. (2003) 
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Através desta primeira atividade, pudemos constatar as seguintes observações: 

 

 As referências levantadas faziam parte de um contato se comparado com a 

dimensão espacial do Bairro de Sant’Anna como um todo; 

 Não se tinha uma visão do bairro como um todo; 

 Muitos não se lembravam de referências ambientais importantes do bairro 

como os aspectos físicos como o rio, a várzea (banhado), o relevo, etc., 

além de outras referências culturais e históricas como a Tecelagem 

Paraíba, Fundação Cultural, Edifícios Históricos, etc.  

 A dificuldade de representação do desenho; 

 A dificuldade da compreensão espacial; 

 Pouco domínio da localização e espacialização das referências. 

 
Apresentação do Bairro de Sant’Anna 
A finalidade deste ensaio foi apresentar aos alunos um pouco da história 

do Bairro de Sant’Anna, demonstrando os diferentes períodos de suas 

ocupação e as conseqüentes transformações ocorridas no bairro ao longo das 

décadas. Estas etapas constituíam-se desde o final do século XIX até meados 

de 1980, período este que o bairro passa a ter uma limitação na sua expansão 

geográfica, tendo em vista que o município passa a ocupar com bastante 

intensidade outras regiões, ainda não tão adensado. 

Através desta apresentação foi possível destacar os diferentes períodos 

desta ocupação, o adensamento populacional, a relação do crescimento do 

bairro com a conseqüente instalação das indústrias, em relação aos municípios 

vizinhos, principalmente o Sul de Minas, fator importante que vai constituir a 

grande demanda de mão de obra vinda desta região, dando ao bairro a 

referência do Bairro mineiro de São José dos Campos, a configuração espacial 

da trama urbana do bairro, a degradação ambiental, etc. 

Além dos fatores citados, foi apresentado também a compreensão dos 

aspectos físicos do território como: o relevo, o rio, o banhado (Várzea do Rio 

Paraíba do Sul), áreas verdes, etc. 

Juntamente com estes elementos foram apresentados também, algumas 

referências de grande importância do bairro como: a igreja da matriz (marco da 

fundação do segundo pátio do bairro); as praças (quase inexistentes no bairro); 
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as indústrias Tecelagem Paraíba (década de 20, capital nacional); e a Rodhia 

(década de 40, capital internacional); ambas importantes condutoras do 

processo de ocupação do bairro; a várzea (mais conhecida como banhado, 

importante referência da paisagem do bairro); o Rio Paraíba (se serviu de meio 

de deslocamento na região do Vale do Paraíba e que teve importante papel 

como ponto de parada dos viajantes junto as margens de Sant’Anna). Todas 

estas referências apresentadas são de grande importância para que 

auxiliassem a localização do bairro como um todo. 

O conteúdo apresentado acima foi passado para os alunos, a partir da 

subdivisão das turmas em dois grupos, onde um grupo acompanhou as 

explicações a partir da maquete e o outro através de croquis e mapas. 

Embora o conteúdo apresentado tenha sido o mesmo para os dois 

grupos, pudemos observar as diferenças no resultado dos exercícios, como 

veremos a seguir. 

 

A construção do mapa do Bairro de Sant’Anna 
Tendo em vista as informações apresentadas, os alunos então 

realizaram a construção (individual) de um mapa do bairro, onde deveriam 

apresentar o máximo de informações e referências possíveis sobre o bairro. 

Um mapa que pudesse demonstrar o bairro numa escala diferente da rua, da 

quadra, e sim na escala do bairro. 

O material utilizado para a construção do mapa foi papel sulfite branco 

A3 (420x297mm), lápis em alguns casos foram utilizados canetas coloridas 

hidrográficas e lápis de cor. 

 

O resultado deste exercício foi sistematizado da seguinte forma: os 

alunos que acompanharam as explicações da maquete e os alunos que não 

acompanharam as explicações da maquete. 
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Figura 6.2 
 

Desenho realizado pela aluna Tatiana R. A. Fonseca, onde observa-se agora, a 
reconstrução do desenho a partir das informações obtidas com a apresenta;’ao do bairro 
abrangendo toda a trama dentro dos seus limites (linha férrea, o rio Paraíba e a várzea). 

Fonte: Barbosa. (2003) 
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Através dos alunos que acompanharam as explicações da maquete, pudemos 

constatar as seguintes conclusões: 

 

 Apresentaram melhor organização dos desenhos; 

 Demonstraram maior número de referências (Praça da Matriz, avenidas Rui 

Barbosa e Olivo Gomes, a configuração da trama do bairro, a relação da 

trama com o rio e com o parque da cidade e em alguns casos a 

demarcação dos primeiros núcleos de ocupação do bairro). 

 Observou-se que a maquete despertou maior interesse, curiosidade, visão 

mais ampla do bairro e maior clareza das informações. 

Mais do que tudo, representou maior curiosidade entre os alunos, 

representado numa linguagem lúdica. 

 

Através dos alunos que não acompanharam as explicações da maquete, 

pudemos constatar as seguintes conclusões: 

 

 Menor número de referências; 

 Dificuldade da visão espacial do bairro como um todo; 

 Desenhos menos detalhados. 

 

Observou-se também: 

 

 Maior dificuldade em acompanhar as explicações; 

 Menor interesse em relação aos que acompanharam as explicações com a 

maquete; 

 Limitação na compreensão do território bem como das etapas de ocupação 

do bairro. 
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Considerações finais 
Cabe lembrar aqui que o objetivo deste ensaio foi de verificar a eficácia 

da utilização do modelo, para compreender as transformações urbanas 

ocorridas no bairro de Sant’Anna, São José dos Campos, São Paulo. 

Para isso efetuamos algumas atividades que pudessem nos transmitir 

dados mais concretos quanto à utilização deste instrumento, na qual as 

atividades se diferenciaram devido à apresentação da maquete para parte dos 

alunos enquanto a outra parte utilizou-se de outros instrumentos, como o 

desenho e fotos. 

Observando atentamente os ensaios, foi possível verificar que a 

maquete: 

 Mostrou-se relevante para demonstrar aspectos importantes como: 

processo histórico de urbanização, os aspectos físicos do território (relevo, 

mancha urbana, rio, banhado, etc.), embora a maquete apresente algumas 

limitações, como: visualização de diferentes escalas espaciais, uma 

linguagem abstrata e estilizada, a construção das referências junto da 

maquete. 

 Permitiu a aproximação do universo e da linguagem da criança, ao se 

assemelhar a um brinquedo (lúdico); 

 Permitiu avanços, ir além do senso comum do estágio do conhecimento e 

das informações que se tinha sobre o bairro; 

 Permitiu que despertassem para uma atitude científica, na qual pudessem 

buscar maiores informações bem com iniciar novas investigações; 

 Apresentam algumas potencialidades: ainda que estilizada, numa 

linguagem mais do especialista, possibilitou a visão do todo, e não só da 

rua ou da quadra, interação com os alunos, linguagem mais clara, 

compreensão de aspectos do processo histórico da produção sócio espacial 

e não somente da situação estática, a relação com os aspectos ambientais, 

bem como aspectos de grande importância como a vinda das indústrias, a 

vinda da mão de obra mineira, os quais revelam a construção do ambiente 

social. 
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Outro dado importante deste ensaio foi a sua contribuição para o 

aperfeiçoamento e revisão da construção do modelo, no qual possa trazer as 

informações pertencentes ao universo destas crianças, como por exemplo, dos 

espaços que vivem, dos problemas que encontram, dos seus sonhos podendo 

até mesmo apresentar suas proposições, ou seja, eles modelarem o espaço 

desejado. Com relação ao planejamento, podemos destacar: a socialização 

das informações, um primeiro estágio de participação da sociedade, o processo 

de construção da cidadania e da democracia e principalmente apresentar a 

possibilidade de exporem suas necessidade, seus sonhos, suas idéias.  

Podemos afirmar que o modelo contribuiu para ampliar a capacidade de 

se ver criticamente os aspectos do espaço, como a idéia de que o mesmo é 

produzido socialmente e que tal aspecto é, sobretudo histórico. 

Desta forma foi possível captar a visão do tempo (história em 

movimento), sobre o espaço, já que o modelo permite a espacialização dos 

fatos históricos, materializados nas peças que representam os diferentes 

períodos de ocupação do bairro. 

Tal compreensão é possível demonstrar tendo em vista que onde ele 

mora há um contexto histórico, e quando ele percebe esse contexto (neste 

caso expresso através das peças que representam as diferentes etapas de 

ocupação do bairro), ele se lança à compreensão do espaço social, podendo 

assim observar aspectos da produção não só do lote, da rua, da quadra, mas 

sim do bairro, da cidade. Neste caso é possível em função da utilização do 

modelo que permite espacializar este conteúdo e principalmente aproximar-se 

da linguagem e do diálogo com os alunos. 

 

Portanto o que concluímos é que a maquete demonstra uma 

singularidade específica, por ser um instrumento lúdico, que se torna um 

importante motivador ao processo de conhecimento e das ações de um 

possível planejamento participativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

“O MODELO COMO PROPOSIÇÃO DO FUTURO” 
 

Nossos esforços se constituíram, a partir da “hipótese” do uso do modelo 

e/ou maquete na tentativa de mediar a compreensão da produção do espaço 

social, bem como a aproximação da sociedade na construção de uma visão 

mais crítica da realidade, contribuindo para atenuar as lacunas de comunicação 

nas atividades do planejamento. Esta “hipótese”, dada à “problemática”, da 

crise do planejamento, é vista a partir da constatação da escassez e do 

distanciamento de instrumentos e informações acessíveis a sociedade no que 

se refere a intenção de se mediar este conhecimento. 

Diante disto, o modelo que comumente é visto como instrumento de 

representação tridimensional, (amplamente utilizado por arquitetos ao 

representar os edifícios), aqui foi apresentado, sobretudo ao retratar a cidade, 

permitindo assim uma visão do conjunto. Mas, que ao retratar a cidade, ainda 

permite uma visão estática e distorcida da realidade social, aliada a maioria das 

vezes a interesses imobiliários e políticos. Na maioria das vezes sua 

representação está aliada a uma intervenção futura (propostas por 

especialistas), ou a mera representação de um dado período de 

representatividade histórica ou contemporânea. 

Contrapondo-se a estes modelos existentes trouxemos alguns estudos 

de caso, onde os modelos procuram se aproximar da sociedade, através da 

prática educacional, constituindo um instrumento didático-pedagógico. Estas 

experiências constituem uma intenção de se levar à construção de um outro 

modelo, enquanto teoria para a representação do espaço social. 

Embora tais estudos também apresentem limitações quanto a 

representação da realidade sócio-espacial, se diferenciam dos modelos 

existentes, pelo fato de permitirem a aproximação da sociedade na constituição 

de dados bem como em alguns casos na construção do próprio artefacto. 

A experiência pioneira da maquete de Sant’Anna, São José dos Campos 

(1999), constitui um grande esforço em manter adiante a iniciativa de permitir a 

aproximação da sociedade na intenção primeira de socializar as informações 

do processo histórico de urbanização do bairro (marco do processo de 
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urbanização do município), representado pela sucessão dos diferentes 

períodos históricos, caracterizados na representação do movimento e também 

de colher informações para se aprimorar o modelo, tanto no que se refere a 

teoria bem como na materialização do instrumento.  

O ensaio na rede escolar do próprio Bairro de Sant’Anna, representou 

outra grande contribuição ao se levar adiante este trabalho, onde juntamente 

com a receptividade da escola e dos alunos, foi possível se levantar dados 

mais concretos quanto a utilização do modelo e consequentemente aprofundar 

a teoria acerca do instrumento. Sem esta cumplicidade, com certeza pouco 

avançaríamos neste trabalho. 

Diante do exposto, fica aqui a expectativa de se levar com o uso do 

modelo, a uma outra cultura de planejamento, onde a população possa ser 

formada e informada sobre o processo de construção da cidade, e mais que 

isso que possa ser mais ouvida, a partir de suas necessidades e anseios por 

uma cidade mais justa. 

Por ora, encerramos nossos esforços, na expectativa de que o modelo 

possa então contribuir para cobrir a lacuna da escassa comunicação entre 

técnicos e sociedade de forma mais interativa e desta forma que seu 

aprimoramento possa levar a uma representação propositiva do futuro. 
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APÊNDICE 
 

Segue abaixo, o currículo resumido da maquete de Sant’Anna, 

identificando algumas de suas apresentações, iniciadas ainda durante a sua 

confecção até os dias atuais, onde é levada para as escolas do bairro com a 

intenção de se aproximar da sociedade bem como buscar dados mais 

concretos para aprimorar o modelo. 

Também, apresentamos a experiência dos desdobramentos do conceito 

da maquete de Sant’Anna, aplicada a escala regional, com o propósito de 

difundir a compreensão da degradação ambiental a partir das diferentes 

sucessões de tempos. 
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Percurso da maquete de Sant’Anna 
 

Evento:  Apresentação da Maquete para Prof.ª Geórgia Botina (Universidade 

de Oxford) 

Local:  Universidade de Taubaté – Taubaté/SP 

Ano:  1999 

 
Evento:  Lançamento do projeto Sant’Anna – Patrimônio Cultural 

Local:  Parque da Cidade – São José dos Campos/SP 

Ano:  1998 

 

Evento:  3º Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 

Local:  Parque Ibirapuera – São Paulo/SP 

Ano:  1999 

 

Evento:  Divulgação do Projeto Sant’Anna 

Local:  Cine Sant’Anna – São José dos Campos/SP 

Ano:  2000 

 

Evento:  Divulgação do Projeto Sant’Anna 

Local:  Praça da Matriz do Bairro de Sant’Anna – São José dos Campos/SP 

Ano:  2000 

 

Evento:  Divulgação do Projeto Sant’Anna 

Local:  Sanatório Vicentina Aranha – São José dos Campos/SP 

Ano:  2001 

 

Evento:  Palestra para os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Local:  Universidade de Taubaté – Taubaté/SP 

Ano:  2002 

 

Evento:  Palestra para os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Local:  Universidade Paulista – São José dos Campos/SP 

Ano:  2002 - 2004 
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Evento:  Curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional 

Local:  Universidade do Vale do Paraíba - São José dos Campos/SP 

Ano:  2002 e 2004 

 

Evento:  Feira do Jovem Empreendedor Joseense 

Local:  Parque da Cidade – São José dos Campos/SP 

Ano:  2002, 2003 e 2004 

 

Evento:  Ensaio da maquete na rede escolar 

Local:  Rede Escolar Municipal e Estadual – São José dos Campos/SP 

Ano:  2003 - 2004 

 

Evento:  X SAL – Seminário de Arquitectura Latinoamericana 

Local:  Montevideo / Uruguay 

Ano:  2003 

 

Evento:  XX CLEFA: Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades  

 de Arquitectura 

Local:  Concepcion - Chile 

Ano:  2003 

 

Evento:  Palestra para os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Local:  Universidade Paulista – São José dos Campos/SP 

Ano:  2002 – 2005 
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MAQUETE AMBIENTAL (VALE DO PARAÍBA) 2003  
 
Desenvolvido a partir da reprodução do conceito e metodologia 

formulado originalmente da maquete de Sant’Anna: Patrimônio Cultural 

(apresentado anteriormente) o projeto Maquete Ambiental do Vale do Paraíba – 

500 anos de transformação, constitui a extensão deste trabalho iniciado desde 

1999, atribuindo neste momento a representação de uma escala regional, 

retratando o processo de degradação ambiental da Região do Vale do Paraíba.  

Tais esforços, constituiu também a iniciativa de se levar adiante a 

iniciativa de disponibilizar novas ferramentas pedagógicas para a rede escolar, 

no que diz respeito a socialização das informações bem como na formação de 

uma visão mais crítica do processo, conforme já vinha se fazendo com a 

maquete de Sant’Anna. 

Como responsável técnico estive a frente do projeto, juntamente com 

profissionais de outras áreas como: geógrafos, professores da rede escolar, 

arquitetos e urbanistas, ambientalistas (representados pela Organização Não 

Governamental - Vale Verde, sendo esta, a contratante do serviço), entre 

outros, podendo assim compartilhar destas novas experiências. 

A confecção final da maquete Ambiental do Vale do Paraíba, não muito 

diferente do processo de desenvolvimento da maquete de Sant’Anna, foram 

muitos os ensaios realizados a fim de se definir: a escala mais adequada para 

representar a região (comprimento, largura e altura); definição dos materiais; 

delimitação da região. 

A partir destas definições passou-se para sua confecção em fibra de 

vidro, permitindo maior durabilidade e acabamento das peças tendo em vista o 

futuro manuseio por parte das crianças. 

Compostas por uma base rígida de fibra de vidro onde se representa as 

características do relevo, são colocadas as placas soltas, confeccionada com o 

mesmo material, onde à medida que vamos relatando o processo de formação 

da região estas peças vão sendo movimentadas e permite então 

acompanharmos as diferentes etapas deste processo de ocupação e 

degradação do meio ambiente. Os pinos de madeira em diferentes tamanhos 

demonstram a existência dos povoados (de características diferentes) e as 
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manchas urbanas (também em fibra de vidro) demonstram, sobretudo a 

conurbação urbana entre alguns municípios. 

Sobre as placas que se movimentam, temos uma variedade de cores, 

que simboliza a diversidade da formação vegetal da região desde os primórdios 

da ocupação até o pouco restante nos dias atuais. 

Juntamente com a maquete são apresentados: painéis de apoio a 

imagem de satélite, fotos, mapas que permitem aos alunos acompanhar e 

visualizar os diferentes tipos de vegetação, a urbanização da região e os 

impactos ambientais advindos da ocupação humana; o vídeo documentário 

com imagens narrativas de todo o desenvolvimento econômico da região como 

complemento a maquete e um livro do professor, onde consta a explicação 

detalhada de todos os aspectos geográficos, históricos e ambientais do Vale do 

Paraíba, demonstrando inclusive o passo a passo no manuseio da maquete em 

sala de aula. 

A maquete representa a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte paulista 

e Serra da Mantiqueira, com suas respectivas serras, rios, represas e 

municípios de forma tridimensional e que permite contar, de maneira lúdica, a 

história de ocupação da região desde 1500 até os dias atuais. 

Relatando inclusive os antigos caminhos indígenas, os diferentes ciclos 

econômicos como o do ouro, o da cana de açúcar, a industrialização, marcada 

pela construção da rodovia Presidente Dutra. 

Além dos profissionais envolvidos foi imprescindível o apoio institucional 

de órgãos como: INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais), UNIVAP 

(Universidade do Vale do Paraíba), DAEE (Departamento de Águas e Esgoto),  

o IF (Instituto Florestal), e principalmente a Petrobras, órgão financiador do 

projeto, cujo valor foi de 500 mil reais. 

Dentro do que foi possível observar a “Maquete ambiental do Vale do 

Paraíba”, apresenta importante destaque por reproduzir o conceito do modelo 

da “Maquete de Sant’Anna”, ao permitir se compreender determinados 

aspectos do processo em movimento, neste caso a da degradação 

ambiental. 

Tal modelo apresenta ainda outro importante aspecto, também oriundo 

da Maquete de Sant’Anna, onde a maquete juntamente com um mediador, 
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propicia a interação e divulgação das informações para a sociedade, a 

ponto que leve a mesma a refletir sobre determinadas transformações. 

Contudo, ao analisarmos tal experiência a partir da construção teórica 

que se propõe a dissertação é necessário apontar que a linguagem 

apresentada embora apresente um aspecto lúdico, ainda é de grande 

dificuldade de compreensão do leigo, devido seus aspectos técnicos.  

Devido à representação da região apresentada, a escala utilizada ainda 

não permite uma compreensão do espaço social, contribuindo apenas para a 

compreensão do território físico. 

Desta forma concluímos que este projeto tem se mostrado um grande 

aliado na intenção de levar as escolas, a compreensão da degradação 

ambiental da região e, sobretudo alimentar a possibilidade de utilizar o 

instrumento como mediador das informações e consequentemente manter as 

características da maquete em movimento, conforme foi apresentada na 

maquete de Sant’Anna, podendo assim compreender mais que sua situação 

estática. Importante também pelo fato de ter interação entre alunos, 

professores e coordenadores no processo de constituição de um programa 

conjunto com diferentes disciplinas da grade escolar. 
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MAQUETE AMBIENTAL (VALE DO PARAÍBA) 2003 
 

Figura 
Vista da maquete em primeiro plano, seguido dos painéis expositivos em segundo plano. 

Fonte: Fábio Augusto dos Santos. (2003) 
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MAQUETE AMBIENTAL (VALE DO PARAÍBA) 2003 

Figura  
Apresentação da maquete para as crianças da rede escolar municipal de São José dos 

Campos. 
Fonte:  (ONG) Vale Verde. (2003) 
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MAQUETE AMBIENTAL (VALE DO PARAÍBA) 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  
Modelo de estudo da volumetria do relevo a partir das curvas de nível confeccionadas em 

isopor. 
Fonte: Barbosa. (2003) 

 




