
1 
	  

Ministério da Educação  
Universidade Federal de Pelotas 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Laboratório de Urbanismo 
CHAMADA UNIVERSAL– MCTI/CNPq Nº 14/2014  

 
1 Identificação da proposta 

Título do projeto:  
O “PARA-FORMAL” NA FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI:  
controvérsias e mediações no espaço público 

 
Autor:  
Prof. Dr. Eduardo Rocha 

 
Local de Trabalho:  
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUrb) 
Laboratório de Urbanismo (http://www.ufpel.edu.br/faurb/laburb/) 
Rua Benjamin Constant, 1359 – Fone (53) 3284‐5500 
Bairro Porto, Pelotas – RS – CEP 96010‐020 

 
Subáreas no CNPQ, em ordem de enquadramento: 
6.00.00.00‐7 Ciências Sociais e Aplicadas 
6.05.00.00-0 Arquitetura e Urbanismo 
6.04.01.00-1 Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo 
6.04.01.04-4 Teoria do Urbanismo 

 
Ementa:  
Estudo e mapeamento cartográfico social de territórios “para-

formais”1 nas cidades da fronteira Brasil-Uruguai2, investigando 
repertórios, redes de interação, conflitos e potenciais. Divididos em: 
corpo para-formal, equipamento para-formal e espaço público para-formal. 
Uso de relações infográficas3 para detectar os espaços dinâmicos, sistemas 
de forças, fluxos e interatividade.  

 
Resumo: 
A pesquisa é dedicada a dar voz e visualidade a "para-formalidade" 

nas cidades da   fronteira-sul que fazem a divisa/união entre Brasil e 
Uruguai (Santana do Livramento-Rivera, Quaraí-Artigas, Jaguarão-Rio 
Branco, Barra do Quaraí-Bella Unión, Chuí-Chuy e Aceguá-Aceguá), a partir 
de cartografias urbanas e sociais, fazendo uso de recursos infográficos e 
sendo divulgado em tempo real por meio de website. Experimentam-se os 
espaços não regulados, espaços anarquistas, onde se produzem atividades 
que tendem a subverter as leis da economia tradicional, do urbanismo e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Para-formal é um conceito criado pelo grupo de pesquisa GPA (Gris Público Americano) 
integrado por Mauricio Corbalán, Paola Salaberri, Pío Torroja, Adriana Vázquez, Daniel 
Wepfer e Norberto Nenninger, numa rede entre as Universidades de Montevideo, Buenos Aires e 
São Paulo. A idéia é aproximar as ecologias urbanas às frestas da contemporaneidade, ou 
seja, o “para-formal” habita o “entre” a “formalidade” e a “informalidade” existente nos 
territórios da cidade. Ver mais em: http://www.paraformalgpa.net/ ou 
https://sites.google.com/site/paraformal2/home.  
2 São as cidades da chamada fronteira sul (secas e molhadas) entre os estado do Rio Grande 
do Sul no Brasil e o Uruguai: Santana do Livramento-Rivera, Quaraí-Artigas, Jaguarão-Rio 
Branco, Barra do Quaraí-Bella Union, Chui-Chuy e Aceguá-Aceguá. 
3 Os softwares utilizados no desenvolvimento da pesquisa são os atualmente desenvolvidos e 
implementados pelo Laboratório de Urbanismo da FAUrb/UFPel, dentre os quais destacamos: 
Morphometrics, Morphometrics 2, SACI (Simulador do Ambiente da Cidade) e o CityCell – Urban 
Growth Simulator (reprogramação do SACI). Ver mais em: 
http://www.ufpel.edu.br/faurb/laburb/. 
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das relações humanas, gerando mudanças importantes, tanto teóricas como 
práticas,  na maneira de pensar e planejar a cidade. Este aspecto informal, 
longe de ser ocasional, constitui uma regra importante no desenvolvimento 
de muitas cidades na contemporaneidade - esses são espaços "para-
formais"(camelos, ambulantes, artistas de rua, moradores de rua, etc.). 
Portanto os lugares considerados "para-formais" nesse projeto são aqueles   
que se encontram no cruzamento do formal (formado) e do informal (em 
formação), constituídos por   três pontos essenciais: a cidade em formação, 
o princípio de acordos, regras e projetos; a cidade em desagregação, os 
processos de acordos urbanos conflitivos, friccionantes ou catastróficos 
e; as situações urbanas onde existam fortes "indiferenças" estratégicas 
entre os atores. Como  resultados serão produzidos mapas urbanos, ações no 
espaço público, entrevistas com as partes envolvidas e reuniões de 
mediação com as partes envolvidas nas controvérsias do espaço publico de 
cada cidade/fronteira. As principais contribuições esperadas são: os 
avanços na  área de cadastro e mapeamento de configurações complexas; a 
produção local de metodologia e tecnologia; a produção de conhecimento 
sobre ecologias urbanas "para-formais" e; a produção de conhecimento 
sobre metodologia de cartografia urbana e social. 

Palavras-chave: para-formal; cartografias urbanas; 
contemporaneidade; fronteira. 

Abstract: 
 The research is dedicated to giving voice and visual "para-formal" 

in the cities of border-south forming the motto / union between Brazil 
and Uruguay (Santana do Livramento-Rivera, Quaraí-Artigas, Jaguarão-Rio 
Branco, Barra do Quaraí-Bella Unión, Chuy-Chui e Aceguá-Aceguá) from 
urban and social cartography, making use of info graphics and resources 
being released in real time via the website. We experience the spaces 
unregulated, anarchist spaces, where they produce activities that tend to 
subvert the laws of traditional economics, urbanism and human relations, 
generating important changes, both theoretical and practical, in thinking 
and planning the city. This informal aspect, far from being casual, 
constitutes an important rule in the development of many cities in 
contemporary times - these are spaces "para-formal" (camels, street, 
street artists, street, etc.). So the places considered "para-formal" in 
this project are those that lie at the intersection of formal (formed) 
and informal (in training), consisting three essential points: the city 
in formation, the principle of agreements, rules and projects; breakdown 
in the city, the processes of catastrophic urban conflicting agreements, 
friccionantes or e; urban situations where there are strong strategic 
"indifference" among actors. Results as urban maps, actions in public 
space and interviews with stakeholders and mediation meetings will be 
produced. The main expected contributions are: advances in the area of 
survey and mapping of complex configurations; local production of 
methodology and technology; the production of knowledge about urban 
ecologies "para-formal" and the production of knowledge on methodology 
for urban and social cartography. 

 Keywords: para-formal; urban cartography; contemporaneity; border. 

 
2 Qualificação do principal problema a ser abordado 

O espaço público das cidades na contemporaneidade não está definido 
e limitado pelos planos urbanísticos. Em muitas ocasiões são os 
habitantes da cidade que decidem que espaço vai ser público e qual não 
vai ser; que espaço cumprirá uma função ou outra. E esses espaços não 
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regulados, espaços anarquistas, onde se produzem atividades que tendem a 
subverter as leis da economia tradicional, do urbanismo e das relações 
humanas gerando mudanças importantes, tanto teóricas como práticas, na 
maneira de pensar e planejar a cidade. Este aspecto informal, longe de 
ser ocasional, mas sim efêmero, constitui uma regra importante no 
desenvolvimento de muitas cidades – esses são espaços “para-formais” 
(GRIS, 2010). Existem países onde aproximadamente 50% da economia é 
informal e esta gera espaços também informais que, na necessidade 
urgente, apresentam uma arquitetura e um urbanismo circunstancial em 
espaços de ecologia descontínua, sem registros, provisória. Estas 
encruzilhadas humanas onde a atividade e seu entorno geram espaços 
intermitentes e muitas vezes fugazes nas cidades contemporâneas, são as 
que se pretende dar visualidade nessa proposta de pesquisa. 

A região de fronteira4 entre Brasil (região sul do Rio Grande do 
Sul, ver fig.1) e Uruguai vem sofrendo diretamente com esses movimentos e 
fluxos próprios da contemporaneidade. Observa-se que as problemáticas são 
nítidas na fronteira embora os problemas emergentes não sejam 
propriamente regionais. 

 

 
 

Figura 1 – A: Pelotas; B: Chuí/Chuy; C: Jaguarão/Rio Branco; D: Aceguá/Aceguá; E: 
Santana do Livramento-Rivera; D: Quaraí-Artigas, E: Barra do Quaraí-Bella Union. Fonte: 

Google Maps, 2014. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Enquanto o limite é a linha que separa o território de dois Estados, a fronteira é a 
região ao redor do limite (MELLO, 1986, p. 721). Em sua acepção original, a fronteira (etim. 
lat. frons, frontis: o que está na frente) era simplesmente no man�s land, área instável de 
transição entre dois poderes políticos, mas sem a presença do poder. Somente no século XVI, 
com os avanços da cartografia e o surgimento do Estado burguês, desenvolveu-se a teoria 
jurídica do território, para atender às novas necessidades de organização do espaço 
econômico. 
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 A fronteira Brasil - Uruguai do sul do estado do Rio Grande do Sul 
se estende por 985 km desde a tríplice fronteira Brasil-Argentina-Uruguai 
a oeste até a foz do Arroio Chuí, ponto extremo Sul do Brasil; 
 No trecho oeste a fronteira é marcada pelo Rio Quaraí, afluente do 
Rio Uruguai e pelas 'Coxilhas de Santana'. No trecho mais a leste pelo 
Rio Jaguarão que deságua na Lagoa Mirim e pela porção sul dessa lagoa até 
o Chuí.  Na fronteira Brasil-Uruguai localizam-se as seguintes cidades: 
 - Chuí-Chuy: população juntas de 16.320 habitantes, separadas 
apenas por uma avenida comum a ambas as cidades. Essa avenida tem o nome 
de Av. Brasil no lado uruguaio e Av. Uruguai no lado brasileiro.   
 - Jaguarão-Rio Branco: população juntas de 41.398 habitantes, 
ligada a Rio Branco (Uruguai) pela Ponte Internacional Mauá (340m) sobre 
o Rio Jaguarão.   
 - Aceguá-Aceguá: população juntas de 5.887 habitantes, menores 
cidades da fronteira em ambos os lados.   
 - Santana do Livramento-Rivera: população juntas de 146.939 
habitantes, maiores cidades da fronteira em ambos os lados, ligada a 
Rivera (Uruguai) também separada apenas por uma via comum, a Av. 33 
Orientales, no lado uruguaio, e Av. João Pessoa, no lado brasileiro, como 
se fosse uma só avenida, e também pela comum Av. Paul Harris, que tem 
esse nome nos dois lados, na chamada “Fronteira da Paz” ou “La Mas 
Hermana de Todas Las Fronteras del Mundo”.   
 - Barra do Quaraí-Bella Union: população juntas de 17.208 
habitantes, ligadas por uma ponte internacional sobre o rio Quaraí.   
 - Quaraí-Artigas: população juntas de 67.021 habitantes, ligadas 
pela Ponte Internacional da Concórdia (750m) sobre o Rio Quaraí. 
 

Emerge daí o primeiro bloco de problemáticas a ser enfrentado: Que 
coisas unem e separam essa cidade formal da cidade informal nas cidades 
da fronteira Brasil-Uruguai? Como se produz a integração de coletivos 
heterogêneos num mesmo ambiente com seus limites? Que implicações éticas 
e técnicas têm estas ecologias que denominamos aqui de “para-formais”? 
Como metodologizar a cartografia urbana5 para os casos de registro dessas 
ecologias “para-formais”? 

Um segundo bloco de questionamentos diz respeito aos paradigmas 
computacionais que possam suportar tais dados e que permitam a 
interação/participação no processo de levantamento de campo desses 
conflitos espaciais existentes no centro das cidades da fronteira Brasil-
Uruguai e de suas posteriores análises. Que recursos tecnológicos poderão 
ser desenvolvidos e utilizados para a cartografar a “para-formalidade” 
nas áreas centrais das cidades? Como programar essas ferramentas 
infográficas?  

 
Experimentos coletivos   
 É difícil discernir se esses são problemas políticos, econômicos, 
científicos ou técnicos. É  possível descreve-los através do que Bruno 
Latour chama "experimentos coletivos" (LATOUR,  2001). Vários aspectos 
deste modelo podem servir para guiar-nos pelo labirinto urbano-natural. 
Em que estamos envolvidos. Não há uma ciência, nem uma planificação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 As Cartografias Urbanas têm origem e se referem às seguintes “linhas de pensamento: a 
filosofia da diferença e o pós-estruturalismo, em especial proposto por Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Michel Foucault, Jacques Derrida e Michel de Certau; as análises 
situacionistas propostas por Guy Debord e os Situacionistas; a análise polemológica das 
práticas proposta por Michel de Certau; os processos levados a cabo por artistas visuais, 
imersos no chamado giro etnográfico das artes e diversos campos das artes visuais, a 
etnografia e os estudos culturais; e nas ferramentas visuais a partir da fotografia e das 
imagens fílmicas”. In: (ROCHA, 2008, pp. 166-167). 
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incontestável que unifique ou acalme a multiplicidade das posições 
políticas em jogo. Inclusive, a política mesma já não é o  que era. 
Participamos em experimentos onde "o laboratório tem estendido seus muros 
até abarcar  todo o planeta. Os instrumentos estão em todas as partes. As 
casas, as fábricas, os hospitais tem se convertido em subsidiários dos 
laboratórios".  
 Por outro lado está a questão da escala, pois estes "experimentos 
atuais se desenvolvem na escala um por um e em tempo real", como vimos no 
caso  da gripe A, por exemplo, onde se processaram grandes planos de 
vacinação em massa, porém conhecendo-se somente os possíveis efeitos das 
medicações e de suas consequências na ecologia  viral existente. Por isso 
se pergunta Latour (2001), "qual é a diferença destes experimentos com o   
que se costumava chamar de situação política; ou seja, aquilo que a todos 
interessa e afecta?". E responde: "nenhuma".   
 Isto, claro, não significa que tudo é política, mas que a política 
tem outras formas, e uma delas é  tratar de construir coletivamente marcos 
de referência comuns em situações emaranhadas e imprevisíveis, pois 
"estes experimentos, desenvolvidos sobre nós, por nós e para nós não se 
submetem a nenhum protocolo. Nada é recebido explicitamente na 
reponsabilidade de seguir em curso" (LATOUR, 2001).  Não é difícil 
catalogar o crescimento demográfico e a proliferação urbana como 
"experimentos  coletivos", onde o resultado da combinação de higienismo, 
medicina, engenharia, leis, regulações,  etc. superam amplamente as 
previsões de cada "disciplina" em separado.  Estes "eventos experimentais" 
fazem com que nossas categorias de "natureza" e "técnica" tornem-se mais 
relativas, que a diferença entre uma natureza externa as paixões humanas 
e uma técnica, que é do âmbito do artifício e da vontade, torne-se menos 
acentuada, menos previsível, mais ambígua. Para nossas ferramentas de 
"desenho" do urbano - construção, composição, planificação, normatização 
- isto tem consequências espetaculares; já não se trata somente de fazer 
a cidade. 
 A dinâmica "ambiental" que produz o urbano está amplamente 
disseminada espacialmente e  não é fácil localiza-la. Parece não ser 
suficiente conhecer as determinações territoriais das cidades. Ao mesmo 
tempo, esta dinâmica é apenas parcialmente previsível; quanto maior a 
velocidade do desenvolvimento urbano, menor a possibilidade de cálculo 
sobre seus efeitos. Mike Davis (2006) descreve esta dinâmica como uma 
"ecologia complexa" ao narrar um caso da África ocidental: 
 Como sua urbanização atropelada ocorre enquanto as fábricas de 
pescado europeias se apropriam de toda a proteína proveniente do mar, 
isto tem obrigado à população urbana a regressar  a obtenção de carne 
selvagem (um negócio certamente em ascensão que acaba por impulsionar a 
proliferação de construções de madeira procedente dos bosques tropicais 
da África ocidental), o qual predispõe mais facilmente a população a 
contrair HIV, ebola e outras pragas desconhecidas. Uma descrição de 
certos vínculos que passam por causas que muitas vezes despercebidas, e 
da complexa ecologia urbana (o impacto meio ambiental) que tem em si 
mesmo a urbanização" (p.45).   
 A proliferação do urbano torna-se ainda mais clara a luz do enfoque 
ecológico, onde as condições naturais, técnicas e sociais são muito 
diferentes do que pretendia o movimento modernista, para o 
desenvolvimento das cidades, que se encontram totalmente mescladas. É por 
isso que talvez seja pertinente ter como objeto de exploração, não 
somente a cidade e suas políticas, mas também um grupo diverso de 
"ecologias urbanas" ou ecologias políticas. 
 
Transformações graduais   
 Estes experimentos são constituídos em sua maior parte por muitas 
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pequenas ações do dia-a-dia, pequenas reproduções, alterações e 
transformações do ambiente, e esta pode ser uma das causas do porque 
vemos aparecer nos resultados, porém não no processo. Estas pequenas 
ações vão fazendo emergir, pouco a pouco, passo a passo, "realidades" que 
não podem ser chamadas  de fantásticas, incalculáveis, estranhas, únicas, 
porém conectadas. É por isso que este projeto, chamado "para-formal no 
centro da cidade", pretende focar naqueles lugares incertos na cidade, 
lugares quentes que poderíamos chamar de "experimentais" ou 
"experienciais", e em cartografar pequenas narrações que vão enredando-se 
umas com as outras através de alguns nós que podemos chamar de "assuntos 
comuns" e/ou "controvérsias". Temos que ter em conta  que essas 
conformações graduais dos experimentos e situações urbanas convivem com 
momentos intensos e curtos de transformação. Ao mesmo tempo o enfoque 
desse projeto está colocado na gradualidade, do que chamamos "ecologias 
urbanas", está determinado tanto pelas continuidades,  as zonas cinzentas e 
as institucionalizações, digamos as formações em geral, como por exemplo 
as descontinuidades; ou seja, as catástrofes. 
 Produção do conhecimento formal e informal  A produção do 
conhecimento não é alienígena, ou seja, as tentativas de controle e 
disciplina da expansão urbana. De mãos dadas com as políticas neoliberais 
áreas do conhecimento como a economia e o urbanismo tem consolidado o uso 
das categorias de "cidade formal e informal", da "economia formal e 
informal". Estes pares de opostos têm ocupado os meios de comunicação 
e  forjado ou fingido um debate sobre "o que é" e "o que não é" a cidade e 
a urbanidade,  polaridade conceitual que parecia constituir um dentro e um 
fora completamente definidos e um congelamento das complexas relações 
urbano-ecológicas.  Partindo desses estereótipos a ação de extensão "O 
lugar do para-formal" pretende experimentar categorias alternativas para 
explorar o campo do meio, da zona cinza, gradual e complexa, e na cremos 
se desenvolve a verdadeira máquina da cidade. Neste sentido estamos 
usando o neologismo "para-formal" (na fronteira), artificial e 
provisório, algo relativo a forma porém não é ela  mesma, evitando tomar o 
formal e o informal como adjetivos fixos. Pretendemos tentar introduzir 
alternativas locais e específicas, tornando mais "reais" os processos de 
"formação, transformação, deformação, in-formação". 
 
Um modelo de exploração   
 Para esta investigação iremos trabalhar com o seguinte modelo 
abstrato: o formal e o informal são apenas polos de idealização de uma 
atividade/acontecimento menos delimitável, de uma ação  mista e 
heterogênea, que chamamos aqui de "para-formal" (GRIS PÚBLICO AMERICANO, 
2010).  'O "para-formal" é um lugar do cruzamento entre o formal (formado) 
e o informal (em formação).  O "para-formal" é um lugar de cruzamento entre 
o previsível e o imprevisível.  O "para-formal" é: 
 A- A cidade em formação, o princípio de acordos, regras e projetos.   
B- A cidade em desagregação, os processos urbanos conflitivos, 
friccionantes ou catastróficos.   
C- As situações urbanas onde existam fortes "indiferenças estratégicas" 
entre os atores.  O debate estereotipado entre o formal e o informal está 
constituído por:   
- o formal: a cidade regrada, urbanizada e inscrita em numerosos sistemas 
legais, sistemas estáveis e previsíveis.  Em última análise, a cidade 
formal é uma cidade imersa em uma densa trama de sistemas de inscrição. 
 - o informal: a cidade precária, cidade sem controle do Estado, cidade 
ilegal, cidade não cadastrada nem planificada. Sistemas instáveis e 
imprevisíveis. Informal é também é o complemento excedente do formal(GRIS 
PÚBLICO AMERICANO, 2010, p.18). 
 Ambas as categorias são para a investigação figuras retóricas que 
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se usam para a mobilização política dos atores. Sem dúvida, ambas tem 
tradições arquitetônicas e urbanísticas que podem ser  de utilidade, porém 
que devem ser introduzidos em um sistema de referencia mutante e sempre 
relativo.  
 Podemos acrescentar que o modelo "para-formal" nos permite adentrar 
nas "ecologias urbanas", ser o "para-formal" é estar num estado 
intermediário entre os sistemas estabilizados  e os sistemas instáveis, 
entre as situações superficiais (entendendo estas como situações que  não 
estão ainda fixadas e por outro lado "flutuam" entre várias determinações 
sem resultado  previsível). Isto poderá permitir-nos cartografar complexos 
de relações em estados de equilíbrio instável ou desequilíbrio semi-
previsível (GAUSA, 2000, p.406-407).   
 Poderíamos dizer que as situações informais e instáveis são 
expressões visíveis dos processos  de inovação, de adaptação a situações 
novas e mutantes, enquanto que os sistemas formais  são conjuntos de atores 
duramente estabilizados por uma diversidade de procedimentos de 
interconexão e regulação de suas relações. Como se relacionam? Onde se 
transformam um no outro? 
  A hipótese da "ecologia urbana" concentra-se na articulação entre o 
complexo o heterogêneo e  o já diferenciado e "organizado". Esta 
"articulação" pode ser vista como o meio  determinante da dinâmica urbana, 
e é uma descrição do urbano conectado com a ideia de "ambiente" (ASCHER, 
2010). 
  O modelo de uma "ecologia urbana" pode ser uma nova forma de 
aproximar-se a situações como  o crescimento demográfico, a urbanização 
progressiva ou o aquecimento global. As hipóteses de uma ecologia urbana, 
então, fazem mais indiscerníveis o ambiente e o urbano, agora mesclados, 
complexos e complicados. Complexos, porque em suas dinâmicas, suas partes 
não podem ser substituídas livremente por outras, não são substituíveis 
nem intercambiáveis. Complicados, no entanto seus atores estão 
completamente imbricados uns nos outros - uma metápolis. 
 
Tipos de territórios a cartografar 
 O alcance desta cartografia inclui: assentamentos e lotes 
"informais" (favelas, ocupações de  terras e fábricas, também toda a 
infraestrutura "para-formal" como os mercados ilegais). Porém também 
situações mescladas (KASTRUP, 2009) como zonas de venda ambulante 
(camelos) ou certos caminhos regulares ou permanentes, por ruas ou rotas 
conhecidas. Também terras públicas de confuso status legal, usadas por 
corporações, companhias ou outras poderosas organizações, o que poderia 
chamar-se "para-formalidade formal" ou "para-formalidade legal". 
 
Cada ponto uma controvérsia   
 A proposta é confeccionar mapas em que cada ponto seja o resultado 
de uma multiplicidade de situações e este habitado por uma diversidade de 
atores. A ideia é que o processo de cartografia vá  se desenvolvendo 
(interativamente por plataformas infográficas) da mesma forma que os 
territórios polêmicos que tentamos representar e descrever (MONTEIRO, 
2010). Para tanto a cartografia que propomos é do tipo aberta, onde 
haverá de explicar os diferentes pontos de vista e posições de maneira 
que sejam representados no mapa. 
 
3 Objetivos e metas a serem alcançados 

O objetivo geral da proposta é compreender e sistematizar as “para-
formalidades”, encontradas nas cidades da fronteira Brasil-Uruguai, 
utilizando como metodologia para a coleta e análise de dados: a 
“cartografia urbana”; com a intenção de dar visualidade aos fenômenos 
urbanos próprios da contemporaneidade. 
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Como objetivos específicos: 
- Analisar diferentes propostas de aproximação com a cidade e suas 

“para-formalidades” e estabelecer variáveis que permitam ilustrar de 
maneira clara o espaço e o tempo como sentido básico de orientações, 
através de elementos de leitura de planos e cartografias. 

- Confeccionar plataformas interativas (infográficas e website) que 
suportem as variáveis e mapas produzidos pelas errâncias urbanas6 
realizadas nas cidades fronteiriças.  

- Perceber a caminhabilidade pelos espaços públicos como um dos 
aspectos fundamentais para a sustentabilidade urbana – trajetos; propomos 
a experiência corporal na cidade a partir de eventos que estimulem a 
errância urbana – derivas7. 

- Conhecer por meio da relação direta com as “para-formalidades” na 
fronteira, seu potencial cultural e pedagógico, entendendo mesmo que a 
cidade como poder ser: ensina; além de promover a integração entre 
centros de pesquisa que estudem a cidade e a contemporaneidade.  

- Publicar um livro sobre o processo metodologico de pesquisa sobre 
o “para-formal na fronteira Brasil-Uruguai.  
 
4 Metodologia a ser empregada 

A metodologia dessa pesquisa tem como ponto de partida o caminhar 
no centro das cidades. O caminhar do errante8, aquele que sai sem rumo, 
não tem um ponto de partida e nem de chegada fixos. Caminha perdido por 
dentre um território urbano conhecido e ignorado ao mesmo tempo. Ao 
caminhar esse corpo (usuário, turista, planejador, etc.) cria mapas, 
deixa marcas e rastros – cartografias urbanas – que podem nos auxiliar a 
compor um novo universo sobre a cidade na contemporaneidade (DELEUZE, 
1995; JEUDY, 2005; JACQUES, 2006). 

Os precedimentos metodológicos – qualitativos – que traçamos para 
esta pesquisa se desenvolvem em três planos: teórico, prático e 
projetual, assim como o processos está previsto para acontecer também em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Errância urbana é um tipo específico de apropriação do espaço público, que não foi pensado 
nem planejado pelos urbanistas ou outros especialistas do espaço urbano. Segundo Paola 
Jacques (2006): “Errar, ou seja, a prática da errância, pode ser um instrumento da 
experiência urbana, uma ferramenta subjetiva e singular, ou seja, o contrário de um método11 
ou de um diagnóstico tradicional. A errância urbana é uma apologia da experiência da cidade, 
que pode ser praticada por qualquer um, mas que o errante pratica de forma voluntária. O 
errante é então aquele que busca o estado de espírito (ou melhor, de corpo) errante, que 
experimenta a cidade através das errâncias, que se preocupa mais com as práticas, ações e 
percursos, do que com as representações, planificações ou projeções”(p.6). 
7 A Teoria da Deriva tem como um de seus principais representantes o pensador situacionista 
Guy Deboard. A Deriva é um estudo psicogeográfico, que tem por princip emocionais das 
pessoas. Partindo de um lugar qualquer, e comum, à pessoa ou grupo que se lança à deriva 
deve rumar deixando que o meio urbano crie seus próprios caminhos. É sempre interessante 
construir um mapa do percurso traçado, esse mapa deve acompanhar anotações que irão indicar 
quais as motivações que construiu determinado traçado. É pensar, por que motivo dobramos à 
direita e não seguimos retos, por que paramos em tal praça e não em outra, quais as 
condições que nos levaram a descansar na margem esquerda e não na direita. Em fim, pensar 
que determinadas zonas psíquicas nos conduzem e nos trazem sentimentos agradáveis um fim 
único, transformar o urbanismo, a arquitetura e a cidade. Construir um espaço onde todos 
serão agentes construtores e a cidade será um total. In: JACQUES, Paola Berenstein [org.]. 
Apologia da Deriva: escritos situacionistas sobre a cidade/internacional situacionista. 
Salvador: EDUFBA, 2006. 
8 Errância urbana é um tipo específico de apropriação do espaço público, que não foi pensado 
nem planejado pelos urbanistas ou outros especialistas do espaço urbano. Segundo Paola 
Jacques (2006): “Errar, ou seja, a prática da errância, pode ser um instrumento da 
experiência urbana, uma ferramenta subjetiva e singular, ou seja, o contrário de um método 
ou de um diagnóstico tradicional. A errância urbana é uma apologia da experiência da cidade, 
que pode ser praticada por qualquer um, mas que o errante pratica de forma voluntária. O 
errante é então aquele que busca o estado de espírito (ou melhor, de corpo) errante, que 
experimenta a cidade através das errâncias, que se preocupa mais com as práticas, ações e 
percursos, do que com as representações, planificações ou projeções”(p.6). 
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três níveis: introdução, desenvolvimento e conclusão, as quais 
correpondem aos quatro objetivos especificos do projeto. 

A relação entre essas fases e seus níveis determina um esquema de 
desenvolvimento que podemos vizualizar na tabela abaixo e que estabelece 
nove momentos de avanço no processo geral da pesquisa: 

 
fases/tempos teórico prático projetual 
introdução conceitualização visitas identificação 
desenvolvimento alternativas errâncias/trajetos mapas 
conclusão  propostas descrição realização 

Tabela 1 - fases e tempos da pesquisa. 
 Atores 

Outro aspecto importante da metodologia está na relação dos atores 
que participam do exercício, pois em cada fase do processo entram no jogo 
três atores (pesquisadores – professores e/ou bolsistas – colaboradores e 
participantes) que desempenham funções específicas, denominadas da 
seguinte maneira: 

 
fases/função Facilitador receptor 
introdução Pesquisadores participantes 
desenvolvimento pesquisadores/colaborado

res 
participantes 

conclusão  Participantes pesquisadores/colabora
dores 

Tabela 2 - fases e função dos atores na pesquisa. 
Escalas 
No processo de estudos poderemos estabelecer questionamentos que 

serão respondidas em cada uma das fases da pesquisa, e estabelecer as 
variáveis disciplinares que denominamos nesse projeto como escalas. 

 
fases Questionamento 
introdução centro da cidade 
desenvolvimento estruturas 

âmbitos 
componentes 

conclusão  fragmentos 
Tabela 3 - fases de questionamento da pesquisa. 

Descrição das fases 
a. Fase de introdução 
Esta primeira fase do processo pretende contextualizar os 

participantes desde a idéia “convencional” do “para-formal” e; a 
“abstrata” das cartografias, delimitando marcos de referência históricos 
e conceituais, que poderão ou não, segundo expectativas particulares de 
cada processo, ser determinante no resultado final da pesquisa. 
Consideramos três momentos para esta fase: 

Conceitualização em nível teórico 
- Exposição e revião de conceitos como: cartografia urbana, 

ecologia urbana, história da cidade, crescimento, morfologia, mobilidade, 
errância, percepção ambiental, sustentabilidade, políticas de governo, 
infraestrutura, projetos históricos relevantes, projetos atuais 
relevantes, estudo da cidade e relação de seus elementos com o conceito. 
Organização paralela a pesquisa de um “Ciclo de Oficinas – Cidade e 
contemporâneidade”, com a participação de integrandes do Grupo GPA-Buenos 
Aires. 

Visitas de nível prático 
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- Busca e reconhecimento das caracteristicas formais e espaciais 
como testemunha dos processos históricos que constituem o centro da 
cidade estudada, através de errâncias propostas por cada participante. 

 
Identificação no nível projetual 
- Expressão e desenho das observações em mapas (fotográficos, 

planares, tridimensionais, mentais, etc.) como instrumento de 
comunicação.  

Os atores que intervém nessa fase de introdução relacionam-se da 
seguinte maneira: 

- Pesquisadores (professores e bolsistas) agem como facilitadores 
(devem coordenadar o processo de introdução oferecendo uma ampla base 
conceitual que permita aos demais paticipantes e a si mesmos estabelecer 
relações para definir o seguimento do processo). 

- Participante age como receptor (ao final da etapa os mapas 
errantes devem ser organizados para uma exposição no local da 
experiência, de modo interativo com os usuários do espaço público, para 
que desta forma possam ser identificadas as tribos urbanas9 e as “para-
formalidades” que podem ser “convidadas” para participar dos trajetos na 
próxima fase.  

A variável de estudo – escala – desta fase corresponde a uma 
abordagem dos caminhos do centro da cidade como uma questão a resolver, 
partindo dos temas como a imagem da cidade e seus elementos ordenadores. 

 
b. Fase de desenvolvimento 
Na segunda fase do processo se busca conhecer outros pontos de 

vista sobre os trajetos e errâncias no centro da cidade – entram em cena 
os atores das tribos urbanas – ampliando o campo da pesquisa, com a 
participação dessa comunidade usuária e caminhante, pelo cotidiano do 
espaço urbano (fazem parte desses grupos: idosos, crianças, estudantes, 
trabalhadores, etc.), com a intenção de entender a cidade como a soma de 
cidades sobrepostas, enlaçadas, relacionadas, etc. para esta fase se 
consideram três momentos:  

Alternativas em nível teórico 
- Pretende-se realizar um Ciclo de encontros com outros 

pesquisadores da mesma temática e também participar de seminários que 
possam interagir com o processo da pesquisa.  

Errâncias e trajetos no nível prático 
Serão realizadas as errâncias com convidados diversos utilizando a 

técnica de cartografia urbana. 
Mapas no nível projetual 
Identificação dos elementos que cada participante descobre nos 

passeios (coporais ou extracoporeos) realizados (sejam pesquisadores, 
colaborador ou participantes) confrontando através de todo o material 
produzido as possíveis e superposições (encontros) entre os itinerários e 
as “para-formalidades”. 

Os atores que intervém nessa fase de desenvolvimento se relacionam 
da seguinte maneira: 

- Pesquisadores e convidados agem como facilitadores. 
- Participantes são os receptores da pesquisa (tanto como ouvintes 

em colóquios sobre o assunto, ou como sujeitos das errâncias na própria 
pesquisa). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 O conceito de tribo urbana, segundo Michel Maffesoli (2006), se constitui nas “diversas 
redes, grupos de afinidades e de interesse, laços de vizinhança que estruturam nossas 
megalópoles. Seja ele qual for, o que está em jogo é a potência contra o poder, mesmo que 
aquela não possa avançar senão mascarada para não ser esmagada por este”(p.70). No caso 
dessa pesquisa irão participar representantes das diversas tribos urbanas que utilizam o 
centro da cidade para seus movimentos errantes, como por exemplo: os estudantes, as diversas 
tribos adolescentes, os aposentados,  os trabalhadores, etc. 
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Esta fase se concentra no bloco de escalas que auxiliam a delimitar 
espacialmente nosso tema de estudo, através das escalas: Estruturas, 
ambitos e componentes. Cada uma dessas escalas complementa a idéia de 
caminhos da cidade, e nos remete a temáticas concretas diante das 
caminhâncias percorridas. 

 
c. Fase de conclusão e metas 
Esta é a fase final da proposta e pretende fazer com que seus 

participantes traduzam e reconheçam as caracteristicas gerais e 
particulares de cada “para-formalidade” encontrada no centro de cidade, e 
de cada errância/trajeto, apartir de toda a sua experiência e 
aproximação, tentando conjugar os diversos elementos que ao longo do 
processo tenham determinado sua relação corpo-espaço com a “para-
formalidade”. Procurando estabelecer itinerários: convencionais e não 
convencionais, de encontro, com melhorias urbanas e que possibilitem 
novos olhares sobre a cidade que estaremos estudando.  

Proposta num nível teórico 
- Abordagem de um projeto de errância pelas “para-formalidades”, 

propostas temáticas de itinerários, com enfase na delimitação espaço-
tempo. Procurando estabelecer relações com leituras cruzadas que 
alimentem a proposta com referências bibliográficas. 

Descrição de nível prático 
- Seleção de propostas finais para a edição de cartografias 

(infográficas) e demais instrumentos midiáticos que suportem a sua 
apresentação (vídeos, fotografias, desenhos, etc.). 

Realização a nível projetual 
- Promoção e instalação das imagens “para-formais” do centro 

cidade, descobertas nos mapas de errância urbana: sejam para apresentação 
as autoridades locais, agenciamento de passeios pelos lugares delimitados 
na pesquisa, a exposição do material em eventos e a publicação dos 
mesmos. 

Nessa etapa propõe-se que os atores possam ao término do trabalho 
inverter-se:  

- Pesquisadores como receptores e participantes (usuários da 
cidade) agora como facilitadores. A ideia é conseguir ao final do 
trabalho que os resultados afectem a população local, de tal forma que as 
errâncias pelo centro da cidade e a busca de visualidade para as “para-
formalidades”, sejam agora carregadas de sentido e sensações (DELEUZE, 
2000), assim como condições favoráveis a sua prática. 

Na última fase os participantes devem estabelecer às relações desde 
seu cotidiano de caminhância até o que denominamos aqui “para-
formalidades”. Confrontar o percepto de outros indivíduos com sua própria 
a fim de recriar a imagem e os perceptos sobre a esses espaços “para-
formais” na cidade. 
 
5 Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta 

a) Avanços na área de cadastro e mapeamento de configurações 
complexas em regiões fronteiriças: com os resultados obtidos nessa 
pesquisa será possível aproximar e levar em consideração nas pesquisas 
tradicionais do campo do planejamento urbano e regional, dados que até 
então não eram computados, como: as ocasionalidades, os usos informais, 
as culturas e sociedades menores, entre outros.  

b) Produção local de metodologia e tecnologia: será 
sistematizada durante o processo de pesquisa uma ação metodológica 
“nova”, que aliada a outras que já fazem parte do repertório dos estudos 
das teorias do urbanismo possibilitará sua reprodução por órgãos públicos 
e outros centros de pesquisa, além de conjuntamente desenvolver “novos” 
recursos infográficos para a mesma. 
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c) Produção de conhecimento sobre ecologias urbanas “para-
formais”: a partir da relação da pesquisa com outros centros de pesquisa, 
a investigação trará avanços para o campo das ecologias urbanas que se 
ocupam das problemáticas da superurbanização e do ambiente em geral 
(DAVIS, 2006) e; 

d) Produção de conhecimento sobre metodologia de cartografia 
urbana: sistematização de metodologia emergente na contemporaneidade, 
dando visibilidade a sensibilidades que afloram nas cidades da fronteira 
Brasil-Uruguai, a partir de interdisciplinaridades. 
 
6 Orçamento detalhado 
 

Recursos a agregar através do edital 
Tipo do 
recurso 

Descrição  Especificação  Quant. Valor 
unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

CUSTEIO Material de 
escritório  

Papel e outros materiais 
de apoio 

Até 3 
unidades 

100,00 300,00 

Material de 
informática 

Cabos e periféricos  Até 2 
unidades 

200,00 400,00 

Pen drive 64 Gb 4 
unidades 

150,00 600,00 

Hd externo 2Tb 1 
unidades 

500,00 500,00 

Cartão de memória  micro 
Sd 64 Gb 

3 
unidades 

200,00 600,00 

Bateria EN-EL12  
 

2 
unidades 

130,00 260,00 

 Serviço de 
contratação 
de transporte 

Viagens para as cidades de 
Chuí/Chuy, Jaguarão/Rio 
Branco, Aceguá/Aceguá, 
Santana do Livramento-
Rivera, Quaraí-Artigas e 
Barra do Quaraí-Bella 
Union; todas partindo de 
Pelotas. 

6 
unidades 

700,00 4.200,00 

 Serviço de 
Web Designer  

Desenvolvimento de site 
interativo para acompanhar 
o processo da pesquisa e 
do trabalho desenvolvido 
pelo Laboratório de 
Urbanismo (FAUrb/UFPel) 

80 horas 20,00 1.600,00 

 Serviço de 
manutenção de 
equipamentos 

Manutenção de equipamentos 
de informática e 
eletrônicos 

Até   3 
unidades 

200,00 600,00 

 Serviço de 
impressão de  

Impressão de livro sobre 
os resultados da pesquisa 

200 
unidades 

30,00 6.000,00 

 Serviço de 
diagramação e 
revisão de 
texto 

Do livro sobre os 
resultados da pesquisa 

80 horas 20,00 1.600,00 

 Diárias no 
país  

Referentes as estadias nas 
cidades de fronteira onde 
serão coletados os dados 

28 
unidades 

187,83 5.259,24 

Subtotal custeio: 21.919,24  
 
CAPITAL  Material 

bibliográfico 
Livros sobre os 
referenciais teóricos 
envolvidos na pesquisa 

25 
unidades 

80,00 2.000,00 

Câmera 
Digital 
Compacta 

18.1MP - CMOS - Preta - 
LCD 3" - Zoom ótico de 22x 
– GPS - Estabilização VR - 
Full HD (1080p) + Cartão 

de 4GB 

2 
unidade 

1.000,00 2.000,00 

Projetor  Brilho 3000 Lumens, 
Resolução 1080P (1920 x 
1080), Contraste 3000:1 

1 
unidade 

4.000,00 4.000,00 

Subtotal Capital: 8.000,00 
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TOTAL GERAL: 29.919,24 
 

Obs.: 
- A contrapartidada é apresentada no ítem 11. 

 
 
7 Cronograma de atividades 
 Físico: 

ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (1º. Ano) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Revisão da bibliografia 
 
 

 
 

           

Saídas de campo experimentais 
 
 

       
 

     

Elaboração do material de coleta 
 
 

    
 

        

Elaboração de website 
 
 

            

Organização de edital para a 
seleção dos viajantes/propostas 
de trabalho na fronteira. 

            

Entrevistas com os 
candidatos/participantes 
(estudantes universitários, 
arquitetos, artistas, geógrafos, 
antropólogos, sociólogos, etc.) 

            

Divulgação e reuniões com os 
participantes 
 

            

Preparação do material de coleta 
de dados e roteiros de viagem 
 

            

Relatório parcial 
 
 

          
 

  

ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (2º. Ano) 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

Reelaboração do projeto  
 
 

            

Revisão da bibliografia 2 
 
 

            

Atualização de website 
 
 

            

Coleta de dados da pesquisa: 
viagens pelas cidades da 
fronteira Brasil-Uruguai 

            

Organização do material coletado: 
vídeos, fotografias, desenhos, 
entrevistas e anotações. 

            

Reunião com os participantes para             
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avaliação  
 
Seminário para divulgação do 
material e colaborações  
 

   
 

         

Relatório parcial 
 
 

    
 

        

ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (3º. Ano) 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

Reelaboração do projeto 2 
 
 

            

Revisão da bibliografia 3 
 
 

 
 

           

Atualização de website 2 
 
 

            

Organização dos dados coletados 
nas cidades de fronteira 
 

            

Confecção de mapas e 
georeferenciamento 
 

            

Organização de dados da pesquisa 
 
 

   
 

         

Análise de dados  
 
 

    
 

        

Redação preliminar do relatório 
final/livro 
 

            

Impressão do Relatório 
final/livro  
 

            

Divulgação dos resultados 
finais/lançamento de livro 
 

            

 
Financeiros (conforme orçamento, ítem 6): 

ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (1º. Ano) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Aquisição de material de consumo             
Diárias              
Despesas de locomoção              
Serviços de terceiros             
Despesas de capital             
ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (2º. Ano) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Aquisição de material de consumo             
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Diárias              
Despesas de locomoção              
Serviços de terceiros             
Despesas de capital             
ATIVIDADE 
ANO/MÊS 

Meses (3º. Ano) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Aquisição de material de consumo             
Diárias              
Despesas de locomoção              
Serviços de terceiros             
Despesas de capital             
 
Obs.: 
- sugestão de ingresso dos recursos, 50% no 1º. Ano, 25% no 2º Ano e  

25% no 3º. Ano, conforme necessidades apresentadas no orçamento (ítem 
10). 

- o cronograma poderá ser alterado conforme calendário vigente na 
Universidade e do CNPQ. 
 
8 Identificação dos demais participantes do projeto 

 Professor Dr. Eduardo Rocha – responsável pelo projeto, é 
pesquisador do Laboratório de Urbanismo (FAUrb/UFPel) e do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PROGRAU/UFPel), trabalha com 
cartografias e errâncias urbanas. 
 

 Professor Dr. Maurício Couto Polidori – pesquisador, é coordenador 
do Laboratório de Urbanismo (FAUrb/UFPel), trabalha com modelagem urbana 
e planejamento. 

 
 Professor Me. Otávio Martins Peres – pesquisador, professor na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (UFPel), trabalha com modelagem 
urbana e planejamento. 

 
 Professor Dr. Andre Torres Carrasco – pesquisador no Programa de 

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda politicas 
habitacionais. Bolsista PNPD-CAPES no PROGRAU. 

  
 Mestranda Carolina Magalhães Falcão – pesquisadora no Programa de 

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda habitacao 
em condominios e as relações com a cidade. 

 
 Mestranda Debora Souto Allemand – pesquisadora no Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda dança 
contemporânea nos espaços públicos. Bolsista CAPES. 

 
 Mestranda Talita Vieira – pesquisadora no Programa de Pós-graduação 

em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda o espaço público 
relacionado com os museus na cidade. 

 
 Mestranda Fernanda Tomiello – pesquisadora Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda a fotografia em 
time-lapse como representção do espaço urbano. Bolsista CAPES. 
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 Mestranda Barbara de Barbara Hypolito – pesquisadora Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo(FAUrb/UFPel), estuda as artes 
urbanas e cidade na contemporaneidade. Bolsista CAPES. 

 
 
 Colaboradores: 

 Prof. Dr. Fernando Freitas Fuão – colaborador, professor e 
pesquisador no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR/UFRGS), trabalha com os 
espaços mutantes na contemporaneidade e galpões de reciclagem. 

 
 Professora Paola Salaberri – colaboradora, pesquisadora e 

professora da Faculdade de Arquitetura Desenho e Urbanismo (FADU) da 
Universidade de Buenos Aires e integrante do Grupo GPA (Gris Publico 
Americano), é produtora e pesquisadora da plataforma mutante de 
arquitetura – Maquila. 

 
 Professora Ma. Carolina Mendonça Fernandes de Barros – 

colaboradora, professora no Instituto Federal Sul-rio-grandese (IF-Sul), 
trabalha com as teorias infográficas contemporâneas, diagramas e desenhos 
paramétricos. 

 
Professor Dr. Juan Manoel Diez Tetamanti – colaborador, professor e 

pesquisador na Universidad Ncional da Patagonia, geográfo trabalha com 
comunidades rurais e pequenas localidades. Coordenador da Red 
interuniversitaria de estudios socioterritoriales e inclusión social con 
énfasis en áreas rurales y pequeñas localidades. 

 
Professora Dra. Laura Novo de Azevedo – colaboradora, professora no 

Joint Centre for Urban Design da Oxford Brookes University, vem 
pesquisando as diversas qualidades/princípios do desenho urbano de 
cidades europeias e latino-americanas. 
 

9 Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros 

centros de pesquisa na área 

 Laboratório de Urbanismo (LabUrb) – equipe de pesquisadores da 
FAUrb/UFPel com extenso histórico de parcerias com pesquisadores de 
outras instituições (FURG, UFRGS, UNISC, entre outras) no desenvolvimento 
de pesquisas, na prestação de assessorias de planejamento, no 
desenvolvimento de softwares e na produção bibliográfica. Forma de 
colaboração: Sede do projeto e intercâmbio entre as pesquisas em 
andamento e já finalizadas. 

 
 Gris Publico Americano (GPA) – grupo de pesquisa da Faculdad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) da Universidade de Buenos Aires, 
vem investigando a forma de construir uma dinâmica onde o objeto 
arquitetônico deixe de ser um objeto para representar a si mesmo, mas sim 
obter interações com outros âmbitos de seu entorno material, espacial, 
social, econômico e cultural. Forma de colaboração: Intercâmbio de 
participação em oficinas e teleconferências Pelotas-Buenos Aires. 

 
 Experimenta – grupo de pesquisa CNPQ, Educação e contemporaneidade: 

experimentações em arte e filosofia, ligado a UFPel e ao IF-Sul, desde 
2006, vem questionando em seus diversos trabalhos as abordagens práticas 
estéticas atuais como território privilegiado de problematização dos 
modos de produção (subjetivos, epistemológicos, docentes) na 
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contemporaneidade. Forma de colaboração: Consultoria e acompanhamento por 
menbros do grupo das ações realizadas durante o processo de pesquisa. 

 
 Galpões de Triagem – grupo de pesquisa CNPQ, Galpões de Triagem: 

arquitetura, arte e educação, ligado a UFRGS, desde 2006, vem trabalhando 
na direção de pesquisas que estudem e proponham melhorias para os 
catadores e trabalhadores informais, sendo na sua relação com a cidade 
como nos espaços com os quais convivem. Forma de colaboração: Consultoria 
e acompanhamento por menbros do grupo das ações realizadas durante o 
processo de pesquisa. 

 
 Red interuniversitaria de estudios socioterritoriales e inclusión 

social con énfasis en áreas rurales y pequeñas localidades – grupo de 
pesquisadores das universidades: Universidad de la Patagonia San Juan 
Bosco; Universidad de La Plata, Universidade Federal de Pelotas e 
Universidade Federal da Bahia. Forma de colaboração: Intercâmbio de 
participação em oficinas e teleconferências. 

 
Joint Centre for Urban Design – grupo de pesquisadores da Oxford 

Brookes University referencia mundial na promoção de uma melhor concepção 
de desenho urbano na esfera pública. Forma de colaboração: Intercâmbio de 
participação em oficinas contemplado no edital de internacionalizacao da 
FAPERGS/2013. 
 

10 Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o 

desenvolvimento do projeto 

 O projeto conta com o apoio técnico e a intra-estrutura alocados no 
Laboratório de Urbanismo – LabUrb da FAUrb/UFPel que incluem: 

 a) Espaço físico próprio equipado com mesas de trabalho, mesas de 
reunião, cadeiras, armários fechados, gaveteiros, copa, telefone, rede de 
internet por cabo e wireless próprio; 

 b) Computadores desktop e notebooks, no-breaks, impressoras jato de 
tinta e lazer; 

 c) Máquinas fotográficas digitais, filmadoras digitais e data show; 
 d) Acervo bibliográfico próprio; 
 e) Alunos estagiários, bolsistas PET e colaboradores voluntários de 

graduação engajados em diversos trabalhos acadêmicos de ensino, pesquisa 
e extensão, muitos relacionados com a aplicação de softwares e; 

 f) Alunos de pós-graduação (bolsistas CAPES) atualmente testando e 
aplicando softwares em diferentes abordagens investigativas do sistema 
urbano. 

 Também conta com os serviços mais gerais disponibilizados tanto 
pela FAUrb / UFPel quanto pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo – PROGRAU, que abarcam: 

 a) Serviços de manutenção e conservação do espaço físico do LabUrb 
e suas instalações de infra-estrutura e; 

 b) Sala de estudos para os pós-graduandos, equipada e climatizada. 
 

11 Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes que serão 

aportados pelos eventuais Agentes Públicos e Privados parceiros 

Os recursos de contrapartida advêm da infraestrutura disponibilizada 
pela instituição do pesquisador; do Laboratório de Urbanismo e do 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo; constituindo os 
seguintes ítens principais: 
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ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDA 
 

Tipo de 
recurso Descrição Quant. Valor 

unitário Valor total 

Material 
permanente 

Computador desktop 
 

2 5.000,00 10.000,00 

Notebook HP Pavilion dv7 monitor 
17” 
 

2 2.500,00 2.500,00 

No-break 2.4 e 1.2 kva 
 

4 500,00 2.000,00 

Impressora LaserJet HP – A3 
 

2 6.000,00 12.000,00 

Impressora jato de tinta HP – A3 
 

1 1.500,00 1.500,00 

Scanner HP Scanjet ADF – A4 
 

1 300,00 300,00 

Posto de trabalho complete 
(mesa, cadeira e armário) 

2 800,00 1.600,00 

Acervo bibliográfico 
 

50 
títulos 

100,00 5.000,00 

Serviços de 
terceiros 

Conservação do local de trabalho até 24 
edições 

50,00 1.200,00 

Equipe de 
Trabalho  

Carga horária do professor 
coordenador (88 semanas a 8 
horas por semana) 

704 
horas 

50,00 
 

35.200,00 

Carga horária da professora 
colaboradora Doutor Andre Torres 
Carrasco (88 semanas a 4 horas 
por semana) 

352 
horas 

50,00 17.600,00 

Carga horária do professor 
colaborador Doutor Mauricio 
Couto Polidori (88 semanas a 4 
horas por semana) 

352 
horas 

50,00 17.600,00 

Carga horária do professor 
colaborador Mestre Otávio 
Martins Peres (88 semanas a 4 
horas por semana) 

352 
horas 

30,00 10.560,00 

Carga horária do professora 
colaboradora Mestre Carolina 
Fernandes Mendonça de Barros (88 
semanas a 4 horas por semana) 

352 
horas 

30,00 10.560,00 

Total 124.620,00 
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