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reivindicaçāo da paisagem da guanabara
UM ENSAIO
VONTADE

PRIMEIRO MOMENTO

O mundo vive um movimento delirante
de transformações, impulsionadas por
grandes empreendimentos e eventos,
agilizando diversos processos de variação
da paisagem sem uma sensibilidade em
relação ao natural e ao social. O intuito
deste trabalho é desmembrar o processo
projetual a ponto de criar uma relaçāo
real entre o local de projeto e o objeto
projetado, compreendendo profundamente
as implicaçōes do artefato no sujeito como
indivíduo. Ao propor um novo olhar
sobre a infraestrutura e questionar uma
conjuntura onde a imagem da cidade é
mascarada por contradiçōes, o pensamento
pretende atuar no intervalo das oposiçōes
autêntico e artificial, balneável e poluído,
passado e futuro, terra e mar permitindo
um novo espaço para as intervençōes
arquitetônicas.

Na cidade do Rio de Janeiro a urbanizaçāo
representa um processo de amontoamento
e destruiçāo. Este trabalho baseia-se em
uma releitura da sua zona litorânea e
complexificaçāo das relaçōes antagônicas
- autêntico e artificial, passado e futuro,
terra e mar - que operam em tal contexto,
propondo um espaço de latência entre estes
conceitos.

“Que nāo vivemos mais em um tempo histórico pode ser visto mais claramente com
respeito ao futuro. Para nós, o futuro nāo mais se apresenta como um horizonte aberto
de possibilidades, pelo contrário, é uma dimensão cada vez mais fechada para todos os
prognósticos (…)”
(GUMBRECHT, Hans. 2012)

um meio ambiente - enquanto paisagem super valorizado, uma economia voltada
à expansāo da cidade e uma sociedade
enraizada em realidades pristinas,
claramente percebido ao analisar a
demoliçāo do Elevado da Perimetral como
premissa para a revitalizaçāo da zona
portuária. Ao ocultar as infraestruturas sāo
reforçados os antagonismos que operam
na mentalidade atual. A infraestrutura
A supervalorizaçāo da paisagem originária e a cidade vivem em constante relaçāo
- apesar de nāo autêntica - (o bom?) sobre a paradoxal de interdependência,
antrópica (o mau?) conduz o planejamento subordinaçāo, visibilidade e invisibilidade.
urbano na cidade fazendo com que as
questōes estruturais sejam diminuídas
Os resíduos por sua vez, enquanto
diante das ambientais, agravando as
produto da atividade humana ou da
adversidades da urbanizaçāo desordenada. própria natureza que impacta direta
ou indiretamente a qualidade de vida,
O princípio em vigência para a
sāo percebidos apenas por seus efeitos
sustentabilidade se traduz no tripé
devastadores pois prejudicam o ideal da
economia, meio ambiente e sociedade em
paisagem pristina, nāo sendo assumidos
harmonia. Porém atualmente percebe-se
como parte constituinte da cidade.

À medida em que a cidade coleciona suas
memórias, ela oculta a parcela do território
que nāo compōe a síntese do lugar.
Neste constante reconstruir de símbolos físicos e imaginários - seria possível uma
leitura das margens da cidade do Rio de
Janeiro como “ruínas ao avesso”, ao se
distanciarem de uma situaçāo autêntica.
Associada à valorizaçāo do meio
ambiente natural e cultural está a ideia de
conservaçāo de um passado que nāo pode
ser perdido. Muito pouco do presente
atualmente na cidade do Rio de Janeiro
corresponde ao local autêntico - mas o
que seria a autenticidade? - e a nostalgia e
sentimento de preservaçāo de uma cidade
irreal constituída no imaginário estabelece
um vácuo entre futuro e passado.
No imaginário carioca, o litoral abarca
uma significância de democracia, de local

escatológico onde todos podem usufruir
da natureza de maneira igualitária. A praia
é entendida como ‘o local do anonimato
coletivo e se vê fantasiada pelo modelo de
espaço físico que propōe: uma maquete
provisória, sazonal de uma pequena
sociedade sem estado e sem mercado’
(Pauls).
Na tentativa de complexificar o processo
de intervençāo na paisagem questiona-se o
antagonismo que rege os projetos urbanos
no Rio de Janeiro e assim se trabalha em
uma chave de desconstruir as oposiçōes
dualistas que simplificam a leitura da
cidade: autêntico e artificial, balneável
e poluído, passado e futuro, terra e mar.
Estas apreensōes apenas perpetuam o vício
das arquiteturas enraizadas em ficçōes.
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SEGUNDO MOMENTO

releitura de
mapas mentais
O presente trabalho baseia-se em uma
lógica participativa e de reconhecimento
do que existe e por este motivo optou-se
por nāo fazer uma análise engessada e
científica da Baía de Guanabara e sim
um mosaico de informações e leituras
diversas existentes.
Na sua dissertação de mestrado
- Mapeamento Participativo da Pesca
Artesanal da Baía de Guanabara - , Carla
R. Chaves optou por realizar a análise da
Baía de Guanabara através da apreensāo
de quem vivencia cotidianamente o local.
Através dste material foi realizada uma
tradução para a linguagem utilizada no
trabalho, de modo a compreender os usos
do espelho d’água, divisão do território e
o modo como este é compreendido pelos
utilitaristas.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA

ÁREAS COM RESTRIÇÃO À PESCA

ÁREAS SEM RESTRIÇÃO À PESCA

Áreas de Influência Indireta dos dutos
e terminais da Petrobras. São áreas
delimitadas a partir do impacto ambiental
que qualquer empreendimento pode causar
num determinado lugar.

As áreas restritas à pesca na Baía de
Guanabara correspondem às áreas de
segurança dos aeroportos, de influência da
marinha, de restrição natural, assoreadas
e poluídas, de proteção ambiental, de
fundeio e praticagem dos navios e de
segurança para o tráfego de embarcações.

A área sem restrição à pesca é de 12% do
espelho d’água. Estes números revelam que
menos da metade da Baía de Guanabara
está livre para a realização da atividade
pesqueira, sem restrição de qualquer
ordem.

BAIXA DENSIDADE

MÉDIA DENSIDADE

ALTA DENSIDADE

ÁREAS ATERRADAS

IMPORTÂNCIA AMBIENTAL

ETE’s

Afastamento dos centros urbanos.

Zona de expansāo urbana ditada pela
conveniência.

Concentraçāo em zonas litorâneas.

O aterramento como parte da lógica da
apropriaçāo da cidade pelos indivíduos.

Vocaçōes ditadas pelo olhar humano.

Localizaçāo das poucas estaçōes de
tratamento de esgoto, que tratam em
torno de 18% dos resíduos.
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monumentos

reivindicaçāo como açāo

A escolha de como operar sobre o
território parte do empoderamento
do existente. Ao reconhecer e nomear
elementos presentes no espelho da Baía de
Guanabara como monumentos e ruínas
inicia-se um outro tipo de leitura do local.
Ao contrario da cidade de Passaic, a qual
Smithson define ‘cheia de “buracos”, (…)
e esses buracos em certo sentido são os
vazios monumentais que definem, sem
tentar, os traços de memória de uma série
de futuros abandonados’ os elementos
da Baía de Guanabara mesclam uma
configuraçāo de passados abandonados
e ruínas às avessas - pois se erguem em
ruínas antes mesmo de serem construídas
- ao acumular elementos sobre o fundo
assoreado da Baía, uma plataforma de
restos, traços e memórias.
Em um local voltado para a indústria do
petróleo, onde a lógica de açāo é regida
pelas máquinas e pelo capital, opta-se
por reconhecer os traços que configuram
outra identidade, que questionam o
posicionamento vigente e que operam
através da presença.
Estes rudimentos configuram uma
razāo própria. Sāo elementos aleatórios,
reconhecidos como marcos por sua
autoridade ou símbolo de ausência. Sāo
barreiras, canos, ilhotas, carcaças de navios,
currais e outros corpos que possuem uma
história própria e muitas vezes alheia ao
presente.
A proposta visa intervir sobre estas
preexistências de modo a nāo criar novos
elementos desconexos e sim prover uma
malha que sirva a seu favor. É um ultimo
layer em um conjunto de informações
adquiridas através da análise cientificaconvencional, fenomenológica, e de outros
modos de apreensão do território. As
sobreposiçōes de camadas entāo fazem
sentido, pois configuram realidades
distintas cuja existência resulta em um
conjunto que oscila entre real e ficcional.

Monumentos

monumento do curral

monumento da ilhota

monumento da boia

monumento da ponte

monumento da barreira

monumento dos canos

monumento do cemitério

monumento dos chorume

Topografia

Ocupaçāo

Hidrografia

Margem

Assoreamento

“As coisas que existem existem,
e tudo está à seu favor”
(JUDD, Donald. 1964)
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reivindicaçāo
da paisagem

QUINTO MOMENTO

hipóteses

Considerando a poluição e o assoreamento
como ações nāo-deliberadas não faz
sentido atacá-las diretamente. A proposta
visa, portanto, fornecer ferramentas para
que os indivíduos possam cada vez mais
reivindicar seu estar no território e seu
agir sobre ele. A arquitetura da não autoria
neste caso não visa o não agir e sim o agir
conjunto.

O modo como este se faz presente é,
portanto, fundamental. A partir dessa
decisão terá inicio um processo que
colabore na despoluiçāo da Baía, ou que
a agrave, se for o caso. A legitimação do
assoreamento com a criação de novos
territórios será também um resultado de
uma escolha de como estar presente nessa
lógica hipotética criada.

Com o intuito de operar na chave do
oportunismo buscam-se as condições
presentes a partir destas realidades.

A arquitetura irresponsável para com
a realidade no sentido que só idealiza
ficçōes perfeccionistas e não enerva
questões latentes não interessa. A ideia é
de, como na obra de Lygia Clark, segundo
Rolnik “(...) livrar o espectador de sua
inércia anestesiadora, seja através de sua
participação ativa na recepção ou na
própria realização da obra, seja através
da intensificação de suas capacidades
perceptivas e cognitivas. (...) Libertar a
arte de seu con namento em uma esfera
especializada, para torná-la uma dimensão
da existência de todos e de qualquer um,
fazendo da vida uma obra de arte. Em
suma, contaminar de mundo os espaços, os
materiais e, sobretudo, a fabulaçāo da arte;
contaminar de arte, o espaço social e a vida
do cidadão comum”.

Deste modo a análise da realidade se
dá nāo por um desejo de recuperação
de uma situação anterior idealizada - o
discurso do RE - e sim por uma vontade
de, utilizando-se das características muito
particulares do estado de degradação
da Baía, intervir de modo a empoderar
as decisões dos indivíduos sobre aquela
porção de território através da elaboração
das hipóteses que, atuando sobre a
preexistência dos monumentos, visam criar
uma lógica de reclamação da paisagem que
parta da decisão do indivíduo sobre como
atuar ali.

O solo da Baía de Guanabara é formado a
partir do assoreamento, que é o acúmulo
da matéria orgânica provinda dos rios e da
nāo orgânica provinda da poluiçāo. Suas
condições geológicas são, portanto, muito
particulares, pois configuram um cenário
mutante, favorável a recalques.
Compreendendo a poluição e o
assoreamento como açōes não deliberadas
percebe-se que não se deve atacá-las
diretamente, pois não foram uma decisão
e sim uma consequência de uma lógica de
ocupação. Deste modo as infraestruturas
criadas possuem condições de incorporar
a questão em micro ou macro escala,
também dependendo do modo como
forem integradas ao território e aos
utilitaristas.
As infraestruturas podem ser de quatro
tipos, “alagados”, “piscinas”, “ostras” e
“berçários”. Estas denominaçōes não
significam que os elementos estejam atados
às funções cuja morfologia favorece. São
quatro tipologias de corpos que funcionam
como plataformas de possibilidades,
podendo abrigar nenhuma ou diversas
funções.

Hipótese Perimetral

Hipótese Central

TIPOLOGIA COMO SUPORTE,
ESPAÇO ABERTO, FUNCIONAL,
PRATICÁVEL E PERFORMÁTICO.
ESPAÇO-CORPO.
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O presente ensaio visa não somente o
empoderamento do indivíduo sobre o
território, mas o da natureza sobre ela
mesma. A ideia é de que, simultâneo
ao processo de reivindicação pelo
indivíduo aconteça também o da
natureza.

PR AIA

As funções das tipologias podem ser
diversas, porém seu desempenho pode
ser potencializado de acordo com a
profundidade e local de implantação.
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PRIMEIRA TIPOLOGIA

Alagados

Piscinas

Alagados
Tratamento
de água

Quando firmada sobre o solo assoreado
exerce uma pressão, confundindo os
limites entre corpo e território. Como é
fixa sobre a terra as ações de maré infligem
sobre ela criando múltiplas paisagens,
questionando os conceitos de visível e o
não visível, o suporte.

Hipótese
Perimetral

0
SEGUNDA TIPOLOGIA

Piscinas
Alagados

Piscinas

É um elemento que pode ser flutuante
fixado por um sistema de âncoras,
possuindo portanto uma dinâmica própria
variando conforme as marés e correntes
ou pode ser também apoiado, como a
tipologia de alagados.

DINÂMICA INDUZIDA

10 anos
DINÂMICA ESPONTÂNEA

Hipótese
Central

TERCEIRA TIPOLOGIA

Ostras
Piscinas

Criaçāo de
ostras

Possui um cilindro aonde são fixadas as
redes para a criação. As ostras são filtros
naturais e, associadas à outras medidas de
despoluiçāo podem de fato fazer diferença
na qualidade das águas.

QUARTA TIPOLOGIA

Berçários

Piscinas

Berçário
Tratamento
de água

Esta tipologia visa ser uma verdadeira
plataforma para a reprodução de
espécies. Seu corpo de concreto é poroso,
permitindo a fixação de criaturas e plantas.

0
DINÂMICA INDUZIDA

10 anos
DINÂMICA ESPONTÂNEA
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SEXTO MOMENTO

CENÁRIOS
O projeto pretende legitimar tanto o
movimento natural do solo da Baía
como o das correntes e marés a partir
da elaboração de hipóteses de subversão
da paisagem, um sistema aberto que
incorpore o acaso e se coloque como um
espaço intermediário entre o indivíduo e a
natureza.

DERIVA

FAGOCITOSE

PROLIFERAÇĀO

COLISĀO

SUBVERSĀO

As tipologias sofrem variaçōes com as
marés e correntes. Apesar de fixadas através
de um sistema de ancoragem possuem
flexibilidade para se mover em círculos.
Com o movimento repetitivo algumas se
soltam e encontram no ritmo das águas um
novo caminho.

O assoreamento ao longo do tempo realiza
um processo de fagocitose ao englobar
na sua massa as tipologias com as quais
esbarra em seu percurso. Deste modo é
criado um novo território que legitima a
dialética monumento-infraestrutura.

As tipologias implantadas nāo sāo o
suficiente, entāo é feita a decisāo de
multiplicar estes suportes. Aos poucos
o monumento se isola visualmente do
entorno.

A barreira criada pelas tipologias muda
a dinâmica de movimentaçāo no espaço
marítimo. Despercebida, passa a ser
obstáculo de barcos, lixo e matéria.

A água vira terra, no meio da água. Nāo é
possível identificar o que foi feito e o que se
fez. É um novo território que possui como
coroa um monumento e como regra de
ocupaçāo uma lógica alheia à da cidade.
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