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OS FRAGMENTOS DA CIDADE, CONDIÇÃO
DE INTEGRAÇÃO E FLUIDEZ.

2. CRIAR PASSAGENS
É CONECTAR

CONDIÇÃO DA URBANIDADE
CONTEMPORÂNEA.

1. CRIAR PASSAGENS
É AFIRMAR O DIREITO DO
CAMINHANTE,

PORQUE, COM A CRIAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS EXPRESSAS E DE
GRANDES OPERAÇÕES DE URBANISMO, A
CIDADE SE FRAGMENTOU E OS BAIRROS
VIRARAM ENCLAVES;
PORQUE UMA CIDADE FRAGMENTADA
É UMA CIDADE ONDE QUALIDADE E
SEGURANÇA DIMINUEM;
PORQUE É NECESSÁRIO PRESTAR ATENÇÃO
ÀS MOBILIDADES COTIDIANAS DOS
CIDADÃOS, MESMO AS APARENTEMENTE
MAIS BANAIS;
PORQUE A CIDADE PRECISA PREPARAR-SE,
POR RAZÕES DE EFICIÊNCIA, DE COESÃO,
DE SAÚDE PÚBLICA E DE SIMPLICIDADE,
A SER MAIS INTERMODAL.

ABRIR PASSAGENS
É AMPLIAR
O DIREITO À CIDADE

POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CONTRA A
EMERGÊNCIA DE BARREIRAS NOVAS E
TRAIÇOEIRAS, MESMO EM PEQUENA
ESCALA (MOBILIÁRIO URBANO, PAINÉIS
PARA CARTAZES, ESTACIONAMENTO
DE BICICLETAS, ENTRADA DE CARROS,
OCUPAÇÃO DE CALÇADAS).

5. CRIAR PASSAGENS
É COLOCAR EM PRÁTICA

CARTOGRAFAR E COLOCAR EM REDE
ELOS PARA ATRAVESSAR TERRITÓRIOS
ENCRAVADOS DE ESCALA INTERMEDIÁRIA:
O GUETO RICO OU POBRE, A ZONA DE
ATIVIDADE, O GRANDE COMÉRCIO, OS
CONDOMÍNIOS, AS ÁREAS ONDE HÁ
HOSPITAIS.

4. CRIAR PASSAGENS
É INVENTARIAR,

AS BARREIRAS DE ONTEM E ANTECIPAR OS
OBSTÁCULOS DE AMANHÃ, É ESTABELECER,
RESTABELECER E MANTER LOCAIS PARA
TRANSPOR AS REDES DE TRANSPORTE DE
GRANDE ESCALA.

3. CRIAR PASSAGENS
É IDENTIFICAR

MANIFESTO DA
PASSAGEM

OS EFEITOS VISUAIS, SONOROS,
DINÂMICOS E PROPRIOCEPTIVOS.
A VITALIDADE DO LUGAR DEVE-SE À
SENSAÇÃO DE MOVIMENTO, DE PAISAGEM,
E A PERCEPÇÃO DA TRANSIÇÃO PARA
OUTROS LUGARES.

9. CRIAR PASSAGENS
É CONSIDERAR

INFORMAÇÃO, SERVIÇOS E AMENIDADES
— FÍSICAS OU DIGITAIS —, É MOLDAR O
HUB DAS MOBILIDADES LEVES, É SUSCITAR
O DESEJO DE EXPERIMENTAR OS LUGARES;
À FUNCIONALIDADE DEVE SE INTEGRAR A
VITALIDADE DO LUGAR.

8. CRIAR PASSAGENS
É ACRESCENTAR

A RUPTURA ENTRE OS MODOS E OS
RITMOS DE DESLOCAMENTO GRAÇAS AOS
ESPAÇOS DE CONEXÃO. É UMA CONDIÇÃO
DA MULTIMODALIDADE DE CADA UM
DENTRO DA CIDADE.

7. CRIAR PASSAGENS
É SUPERAR

A DIVERSIFICAÇÃO CADA VEZ MAIOR DOS
MODOS DE DESLOCAMENTO INDIVIDUAIS
(A CAMINHADA, A PEDALADA, O
DESLIZAR) E OS ACESSOS A SERVIÇOS
(COMPARTILHAMENTO DE CARROS, DE
BICICLETAS…) NA CONCEPÇÃO DAS
REDES E DAS RUAS.

6. CRIAR PASSAGENS
É ACOMPANHAR

A PEQUENA ESCALA QUE MUDA TUDO
NUMA MULTIPLICIDADE DE QUESTÕES E DE
ATORES, E INVENTAR AS MODALIDADES DE
COFINANCIAMENTO;
É CUIDAR DO QUE EXISTE PARA
CONSTITUIR O ECOSSISTEMA DAS
MOBILIDADES INTERCONECTADAS. PARA
UMA PASSAGEM ÚNICA, UMA REDE DE
PASSAGENS.

13. CRIAR PASSAGENS
É LEVAR A SÉRIO

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO QUE SE ADAPTAM
ÀS CARACTERÍSTICAS E ÀS MUDANÇAS
DOS MODOS DE VIDA METROPOLITANOS:
FABRICAR OS LUGARES DE RECURSOS
PARA O PEDESTRE VALORIZADO,
ENRIQUECER A EXPERIÊNCIA SENSORIAL,
COMUM OU INÉDITA. PARA UM LOCAL
ÚNICO, UMA TRANSIÇÃO ESPECÍFICA.

12. CRIAR PASSAGENS
É CRIAR

O ESPAÇO À TOPOGRAFIA E ÀS PRÁTICAS
LOCAIS DOS LUGARES QUE ELAS
CONECTAM, E TAMBÉM INSPIRAR
NOVOS USOS. PARA CADA LUGAR
ÚNICO, UMA LIGAÇÃO ÚNICA.

11. CRIAR PASSAGENS
É ADAPTAR

OS ATALHOS, AS DINÂMICAS DO CORPO E
DO MOVIMENTO, OS DESLOCAMENTOS DE
PEQUENOS VEÍCULOS INTERCONECTADOS,
A EFICIÊNCIA DE UMA INTERMODALIDADE
GENERALIZADA PARA EVITAR OS
DESVIOS E DEMORAS.

10. CRIAR PASSAGENS
É FACILITAR

SCALA
E
A
N
E
U
A PEQ
QUE MUDA (QUASE)
TUDO E
RÁPIDO

n QUARENTA

PARCEIROS

(cidades, universidades,
empresas, ONGs…)
n 1000 PARTICIPANTES NOS

11 CONCURSOS PROFISSIONAIS

de arquitetura e urbanismo
n 650 ESTUDANTES

PASSAGENS
VEDECOM

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO PARA
A CIDADE DO SÉCULO XXI

PASSAGENS EM PROJETOS:
RESULTADOS E
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
Desde sua criação, no ano 2000, o Instituto Cidade
em Movimento (IVM) quis chamar atenção para
a importância crucial da qualidade dos espaços
da mobilidade, do trânsito, da passagem e da
intermodalidade, por seu potencial na criação de
novos lugares urbanos.
Com esse programa internacional e a exposição
itinerante que o acompanha, o IVM demonstra que as
passagens são uma das condições determinantes para
uma mobilidade sustentável, profundamente ancorada
em nossa cultura contemporânea. Os encontros
cinematográficos e os concursos de curtas-metragens
organizados pelo IVM dão prova disso.
Durante dois anos (2014-2015), nossa rede de
especialistas internacionais mobilizou-se para efetuar
trocas interdisciplinares em casos concretos, tendo por
objetivo a realização de demonstrações inovadoras
de passagens em várias cidades do mundo. De Argel
a Montevidéu, de Barcelona a Xangai e Toronto,
de Uagadugu e Cotonu a São Paulo, Tours, Tunis,
Valparaiso… estudantes, cineastas, artistas, moradores,
tomadores de decisões, especialistas em urbanismo,
pesquisadores e praticantes de arquitetura e urbanismo
mobilizaram-se para imaginar esses pequenos espaços
de movimento.

EM 12 WORKSHOPS

n 5 CURTAS-METRAGENS

PRODUZIDOS NA ÁFRICA

n 1 primeira exposição

internacional apresentada
em 3 continentes

n 6 EXPOSIÇÕES LOCAIS

(BARCELONA, BUENOS AIRES, HONG
KONG, MONTEVIDÉU,
XANGAI, TORONTO)
n 15 SEMINÁRIOS PÚBLICOS E
CONFERÊNCIA
n 3 PUBLICAÇÕES:
apresentação dos trabalhos
e inventário completo das
Passagens na América
Latina; análise das
barreiras metropolitanas e
apresentação dos projetos
dos concursos em
Barcelona e Tours
n 10 sites na internet,
6 blogs

Juntos, os diferentes parceiros elaboraram novas
maneiras de agir: identificar e cartografar as
barreiras em sua diversidade, escolher uma ou várias
situações locais emblemáticas, filmar as práticas
cotidianas, entrevistar os habitantes, pesquisar as
mobilidades, construir um método de diálogo e
descrição dos problemas, até conceber projetos
realizáveis a custos reduzidos.
As soluções são ora arquitetônicas ou paisagísticas,
ora organizacionais. Esse programa demonstrou
que a parceria entre os protagonistas, moradores,
empresas, pesquisadores e acadêmicos, agências
de urbanismo responsáveis pelo planejamento,
espaço público e transporte, mais a tomada de
consciência das responsabilidades de cada um e
de todos, permitem conceber respostas específicas
para cada situação.
Projetos realizados em 40 cidades do mundo
apresentam ao público exemplos de barreiras
das cidades de hoje, as situações de passagem
em nossas mobilidades cotidianas, e suas soluções
para amanhã.
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AS PASSAGENS,
PEQUENOS LUGARES
DO MOVIMENTO

© FLICKR-DREAM AFAR- DROITS RÉSERVÉS

Túneis, pontes, passarelas, escadas
rolantes, teleféricos urbanos…
diariamente, nós usamos estas
conexões para passar de um
transporte a outro, de um
ambiente urbano a outro.
O século XIX inventou a passagem
por entre os bairros da cidade.
Que passagens imaginar para a
cidade contemporânea, difusa e
fragmentada principalmente em
razão de redes de transporte?
Como acompanhar a mobilidade
do cidadão de hoje em dia,
exigente e conectado, morador
ou visitante, atleta ou sedentário,
apressado ou voyeur, corredor,
skatista, ciclista?
Que inovações projetar para
fazer dessas articulações
urbanas – às vezes luminosas e
pulsantes, muitas vezes sinistras e
abandonadas – lugares funcionais,
mas também portadores de
urbanidade e de experiência
sensível? Como requalificar
espaços de transição entre mundos
físicos, culturais e simbólicos
contrastantes?
O que fazer para que esses espaços
de acessibilidade que facilitam
nossa vida cotidiana não sejam os
grandes esquecidos pelos criadores
de nossas cidades?

4
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MIL E UMA BARREIRAS
Muros, ruas bloqueadas, faróis de
sinalização, subterrâneos inóspitos,
redes de autoestradas, ferrovias...
São desníveis, desvios, esperas e
apreensões que as pessoas enfrentam
em seus deslocamentos.
O desenvolvimento da cidade
contemporânea, heterogênea e
descontínua, foi acompanhado da
multiplicação das barreiras, materiais
e imateriais, reais ou imaginárias,
transformando os percursos numa
corrida de obstáculos.
Paradoxalmente, essas barreiras,
efêmeras, provisórias ou permanentes, e,
segundo a escala, pontuais, lineares ou
estendidas, assinalam a necessidade da
passagem. Os dicionários, aliás, definem
barreira como “aquilo que serve para
fechar uma passagem”.
Barreira para uns, passagem para
outros... É o caso das infraestruturas
rodoviárias ou ferroviárias, que, em
princípio, foram concebidas para ligar,
mas hoje constituem um freio
à mobilidade dos indivíduos e um
risco maior no momento em que
são cruzadas.
Cabe a cada um localizar essas
barreiras para melhor removê-las,
identificar aquilo que nos trajetos
da vida cotidiana pode possibilitar
mobilidades diversas e agradáveis.
Cabe aos principais atores da vida
urbana identificar as barreiras herdadas
ou emergentes, abrir acessos a territórios
encravados, consertar ou prevenir danos.

© AFP /SAKIS MITROLIDIS

CABE A TODOS NÓS
REIVINDICAR O DIREITO
DE PASSAGEM.
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ALÉM DA
INFRAESTRUTURA…

© WIKPEDIA - DOMÍNIO PÚBLICO, BIBLIOTECAS BROWN UNIVERSITY

Desde as “primitivas” originais até as da época
moderna e da contemporânea, o objetivo primordial
da passagem é puramente funcional: facilitar a
circulação de bens e de pessoas, atravessar um
obstáculo natural, diminuir um trajeto, delimitar um
itinerário a fim de controlar as entradas, proteger
das intempéries e, depois, do perigoso tráfego
motorizado.
Resultados do trânsito e do movimento, as passagens
assumiram diferentes formas ao longo do tempo e
segundo os países, admitindo usos variados, muitas
vezes simultâneos: atalhos eficazes, espaços públicos
com códigos sociais específicos, mundos à parte
na cidade.
Esses espaços de transição produziram locais
singulares e contribuíram para a metamorfose dos
seus arredores. As passagens ou galerias das densas
cidades do século XIX ainda hoje dão testemunho
disso.
No século XX, o “urbanismo de pipeline” engendrou
uma abordagem tecnocrática desses pequenos
espaços, especializando funções e privilegiando vias
centradas na velocidade e nas grandes distâncias, em
detrimento de seus atributos essenciais.

6
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…ELOS, LUGARES,
TRANSIÇÕES

© LUIS BENAVIDES /AP /SIPA

O conceito de passagem combina
efetivamente três dimensões:
n O ELO FUNCIONAL, atalho eficaz entre
dois espaços urbanos, que não se limita
à ligação imediata de acessos, mas
remete inevitavelmente a uma escala
urbana mais ampla. A passagem só liga
quando faz parte de um itinerário lógico
que serve para aproximar os bairros.
n O LUGAR em sua singularidade
social e espacial, que reforça os usos
existentes e incita a novas rotinas ou
a usos inéditos. Porém, a criação do
lugar também remete ao conforto e ao
bem-estar. As sensações experimentadas
durante a travessia da passagem:
a facilidade e a inteligibilidade do
percurso, as perspectivas criadas sobre
a paisagem, a tonalidade dos sons, a
claridade ou a amplitude do espaço, sua
iluminação generosa, a luz do dia.

n A TRANSIÇÃO entre práticas e
universos urbanos diferentes. Quando
se atravessa a barreira entre dois trechos
de cidade – como na periferia de Paris,
ou como o Metrocable de Medellín –
passa-se do centro à periferia, do
bairro popular ao bairro burguês, da
cidade informal à cidade constituída.
Não são os mesmos habitantes nem as
mesmas socialidades, ou urbanidades,
na entrada e na saída da passagem. O
comportamento da pessoa que a utiliza
não é o mesmo quando volta para casa e
quando sai para trabalhar. Há, portanto,
uma espécie de transição que deve
acontecer e é a passagem que torna isso
possível, dando o tempo para que ela se
acostume à mudança de ambiente: “É o
lugar onde fazemos e desfazemos o nó
da gravata...”
Preenchidas essas condições, a
passagem, concebida em rede,
pode tornar-se o começo de uma
transformação urbana mais ampla.

ESCADA ROLANTE DO SUBDISTRITO 13, MEDELLÍN

PASSAGENS NÚMERO 2 / MAIO-OUTUBRO 2016

7

PASSAGENS E
MOBILIDADES
EM MUTAÇÃO
A cidade de ontem foi moldada a
partir do imaginário, da mecânica e
da velocidade. Foi esta lógica que
hierarquizou as redes, fragmentou a
cidade, ignorou a capilaridade.
Com certeza isso abriu possibilidades,
aproximou distâncias... mas também
acabou afastando o próximo.
A cidade de amanhã deverá ser
moldada a partir do imaginário
da leveza.
Novos desafios obrigam a isso: a
mudança climática e as questões
ecológicas; os riscos da segregação
ligados à fragmentação dos espaços;
as preocupações de saúde pública e o
aumento da longevidade da população.
Viver melhor aqui e agora! Esse
imaginário de leveza e agilidade, de
atenção ao corpo e às sensações, já está
estimulando nosso mundo sensível,
cultural, e nossas tecnologias. Lutar
contra o trânsito, regenerar e recosturar
o tecido urbano obrigam a levar em
conta as exigências dos cidadãos de
hoje em dia, que, mais do que nunca,
exigem atenção à vida cotidiana.
As novas mobilidades, mais ativas e
mais conectadas, serão “intermodais”.
A rede das passagens renovará o acesso
a todos os sistemas: das infraestruturas
pesadas de transportes públicos –
metrô, trem, VLT, faixas exclusivas
de ônibus e de automóveis – às
infraestruturas intermediárias dedicadas
a táxis, vans, bicicletas e carros
compartilhados; aos dispositivos
de estacionamento mais variados e
conectados, até as construções para
pedestres, integrando calçadas e
escadas rolantes, elevadores.
A rede de passagens será dirigida a
todos, pedestres, ciclistas, skatistas,
motoqueiros e outros.

8
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PEQUENA ESCALA
QUE MUDA TUDO…
OU QUASE
As passagens são muitas vezes
negligenciadas ou malcuidadas,
sob o pretexto do grande projeto
mobilizador que virá, ou porque
não correspondem a nenhum “case”
existente e dependem de um grande
número de atores públicos ou de
proprietários privados.
No entanto, elas são as modestas
garantias de uma liberdade de
movimento segura, de uma divisão
mais igualitária dos componentes
da cidade e, por isso, participam da

PASSAGENS
FÍSICAS E
INFORMAÇÃO
DIGITAL

Geralmente, nos smartphones os
aplicativos de itinerário indicam
as rotas em linhas pontilhadas
para que o pedestre escolha
opções de transporte motorizado,
individuais ou coletivos.
Acontece que eles deixam o
usuário receoso quanto à falta de
precisão de dados no percurso a pé.
O pedestre conectado, que é
ao mesmo tempo produtor e
utilizador de informações e de
experiências compartilhadas sobre
seus itinerários, tem o direito de
esperar que as linhas pontilhadas
descrevam com clareza o tipo
de conexão e a qualidade
da passagem.
É a condição de sua
multimodalidade.

democratização do espaço urbano.
As passagens constituem também
nichos de inovação em termos
de qualidade espacial, de suporte
de conexão, de informações e
de relações sociais diversas. As
intervenções de escala reduzida
e custo mínimo têm, portanto,
potencialmente um impacto que
ultrapassa em muito seu território
imediato.
Os aplicativos que oferecem
alertas sobre obstáculos
ou alternativas para longos
caminhos fornecem uma mina
de informações úteis para que
os especialistas intervenham
rapidamente no território. Às
vezes bastam simples ajustes:
placas, iluminação, limpeza,
objetos conectados…
Alguns exemplos recentes
permitem prever evoluções:
novas instalações multimodais,
modificações urbanas e
paisagísticas, reciclagens de túneis
e viadutos obsoletos, ruas que
se colorem com a chegada do
ônibus, sensores que modulam a
duração da travessia a pé ou que
iluminam sua caminhada. Todos
os procedimentos que dinamizam
a trama de nossos deslocamentos
garantem nossa segurança e
restituem a qualidade de comércio
na cidade.

LA
NA ESCA
E
U
Q
E
P
A
QUE MUDA (QUASE)
TUDO E
RÁPIDO

CONCURSOS
PROFISSIONAIS
PARA QUE SE
PASSE À AÇÃO
Em outubro de 2014 foram lançados com o IVM
os primeiros concursos profissionais de arquitetura
e urbanismo sobre as PASSAGENS, ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO
PARA A CIDADE DO SÉCULO XXI, em seis comunas da
região metropolitana de Barcelona. Quatro outros
concursos seguiram-se, em Xangai, Tours e SaintPierre-des-Corps, Sant Adrià del Besòs, a leste de
Barcelona, e Toronto.
Localizados em pontos específicos, estes concursos
deram oportunidade a procedimentos originais:
análise e seleção de primeira intenção de projeto
por parte das equipes concorrentes, workshops
com os atores locais em Xangai, Tours e Toronto;
sessões de apresentação ao júri internacional
seguidas de seleção dos premiados.
270 equipes interdisciplinares: arquitetos,
urbanistas, cenógrafos, engenheiros, planejadores,
artistas, designers, filósofos, sociólogos, cerca de
mil profissionais de quarenta nacionalidades.

AS PRIMEIRAS REALIZAÇÕES DAS EQUIPES PREMIADAS
ESTÃO PREVISTAS PARA 2016 EM DIANTE:
EM BARCELONA (concurso Besòs): Os premiados (Datae)

realizaram uma primeira missão de anteprojeto para
o planejamento dos acessos ao túnel sob a ferrovia.
EM TOURS: A proposta premiada, do coletivo
franco-alemão Bau 15 – um “tapete urbano” sob a
autoestrada, ligando a área residencial à industrial,
do outro lado – deverá ser implantada em 2017.
EM TORONTO: A equipe Delva & Plusoffice Architectes
receberá a missão de preparar o documento com as
especificações de acessibilidade das estações de uma
nova linha de transporte rápido para a Metrolinx,
agência de transporte da Grande Toronto.
NA REGIÃO METROPOLITANA DE BARCELONA: as equipes
premiadas trabalham com as subdistritos envolvidos
em projetos de planejamento.
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DE CIDADE EM CIDADE:
CONCURSOS PARA
PASSAGENS
DEMONSTRADORAS
XANGAI, CHINA

NO ANTIGO LOCAL DA EXPO 2010,
CRIAR URBANIDADE PARA AS PASSAGENS
Concurso internacional em 2 fases,
com pré-seleção das 8 equipes
finalistas, workshop in situ e
resultados. De novembro de 2014
a março de 2015, aberto a equipes
multidisciplinares compostas por
profissionais de criação em arquitetura
e urbanismo, com menos de 40 anos.

Como gerar um verdadeiro bairro urbano
e vivo em um centro comercial de
construção na zona leste do local da
Expo 2010? Como facilitar as
mobilidades, da escala metropolitana
aos deslocamentos a pé ou de bicicleta?
Como as passagens podem conectar o
ambiente natural e o construído?

OS DESAFIOS: identificar pontos
estratégicos numa zona em
desenvolvimento e propor a realização
de passagens de tipologias diversas.
Gerar, graças às passagens, um
verdadeiro bairro urbano, vivo e
conectado com os bairros em torno, no
antigo local da Expo 2010 reconvertido
em área de negócios em Xangai.

10 PASSAGENS
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Balanço e resultados:
51 propostas; 8 equipes para um
workshop; 1 equipe premiada,
duas menções honrosas.
Organizado pela Universidade de
Tongji, Expo Xangai Group, IVM
China, com o apoio do Instituto de
Arquitetura e Design da China Oriental
e do Instituto de Planejamento Urbano
de Xangai.

PREMIADOS:
SOL ENTRE OS PORTÕES

DE PIERRE-MARIE AUFFRET, VINCENT HERTENBERGER
E AGATHE LAVIELLE (FR/CN)

O projeto se baseia em duas ações
principais a fim de criar passagens no
antigo local da Expo 2010: reconsiderar
o espaço público pelo deslocamento
dos limites (“re-gating”) e adaptar as
mobilidades para constituir linhas de
atração que ativem o espaço público que
os rodeia (“re-routing”).
O projeto cria uma passagem para o rio,
espaço público longitudinal dinâmico
que atravessa enclaves monofuncionais.

Pouco a pouco, o condomínio fechado
torna-se o suporte de uma microeconomia que reinterpreta a figura
histórica da aldeia. A área de negócios
se torna ativa fora do horário de trabalho
e as margens do rio são mais do que um
local de destino para o lazer, bem como
uma nova entrada para o local com a
reabertura do terminal de barcas.
O bonde elétrico, outro ator dessa
estratégia transversal, é desviado ao
longo do parque, transferindo assim o
centro de gravidade do local da Expo e
criando um novo “sol entre os portões”.
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BARCELONA 1, ESPANHA

DA CIDADE AO MAR, SANT ADRIÀ DEL BESÒS
PREMIADO:
PASSAGEM

POR DATA ARQUITETURA
E ENGENHARIA S.L.P. (E)

Uma situação que se repete em toda a
costa catalã e no mundo inteiro:
como transformar uma passagem sob
a ferrovia costeira num espaço público
acolhedor que facilite o acesso dos
habitantes à costa?

OS DESAFIOS: renovar a ligação
mar – cidade – rio; transpor a
ferrovia; pensar a passagem como
elemento-chave, ponto emblemático da
renovação prevista para a área, como um
micro-hub internacional.
Concurso internacional em 2 fases
(lançamento em dezembro de 2014,
resultados em abril de 2015), aberto
a qualquer pessoa maior de idade
profissional de arquitetura, de urbanismo
ou de design
Balanço e resultados: 29 propostas,
5 finalistas e 1 premiado
Organizado pelo Consórcio de Besòs com
o Colegiado de Arquitetos da Catalunha.
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A ideia principal da proposta é
uma não-intervenção que permitirá
reforçar a continuidade visual entre
o mar e as montanhas, bem como
melhorar o acesso público ao sistema
de bonde ao longo da costa: em
vez de realizar novas estruturas que
consolidariam a passagem atual,
trata-se de reconfigurar seus elementos
de maneira a melhorar seu valor
paisagístico.
O projeto desenvolve três estratégias
principais:

n PAISAGEM: demolição parcial
das paredes transversais situadas
na extremidade das rampas para
amplificar o espaço, aumentar
a luminosidade e abrir novas
perspectivas visuais.
n CIDADE: o espaço renovado

funcionará como praça central,
agradável, pacificada, dando
prioridade aos pedestres e, sobretudo,
um acesso melhor a todos os meios
de transporte público: trem, bonde
e ônibus.

n DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: o
material resultante da demolição
é reciclado para a construção de
novos muros.
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BARCELONA 2, ESPANHA

6 PASSAGENS METROPOLITANAS NA REGIÃO DE BARCELONA
O DESAFIO: ler o território metropolitano

a partir de uma análise das barreiras;
pensar pequenas intervenções
imediatas e estratégicas a fim de
conectar os territórios metropolitanos.
Três chamadas consecutivas ao
concurso nacional (de outubro de 2014
a março de 2015), abertas e anônimas,
para equipes pluridisciplinares.

Balanço e resultados:
50 propostas, 6 equipes premiadas,
10 menções honrosas.
Organizado pela Área Metropolitana de
Barcelona com o Colégio de Arquitetos
da Catalunha.

© AMB

Entre os rios Besòs e Llobregat, nos
municípios de Badalona, Montcada e
Reixac, entre Ripollet e Cerdanyola,
Sant Cugat del Vallès, entre Molins
de Rei e Sant Vicenç dels Horts e
Hospitalet de Llobregat: passagens
a serem reabertas, transformadas,
inventadas sob as infraestruturas, nas
autoestradas, entre os parques e as
ferrovias…
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OS PREMIADOS:
MONTCADA E REIXAC
ESPAÇO CONTÍNUO,
ATIVIDADE DIVERSA

DE RAMIRO CHIRIOTTI ALVAREZ,
CARLA COMPTE E DAVID FONTANILS

Na região metropolitana de Barcelona,
no vasto terreno plano formado pelo vale
debaixo do viaduto da autoestrada, a
caixa de ferramentas proposta pela equipe
premiada assume a forma de contêineres
pré-fabricados para utilizações diversas,
propondo momentos de descanso e de
passagem no passeio que une os dois bairros
situados nas encostas do pequeno vale.

OS PREMIADOS:
SANT CUGAT DEL VALLÈS
ANEL VERDE
DE CARLES ENRICH GIMÉNEZ, RAFEL CAPÓ
QUETGLAS, ANNA DE CASTRO CATALÀ

O projeto propõe (re) abrir três
passagens em locais estratégicos
sob a autoestrada (r) estabelecendo
a continuidade de caminhos que
ligam os dois rios. Assim, cria um
encadeamento de paisagens naturais e

aproveita os corredores ecológicos
existentes para tecer uma malha
verde que organiza o território, em
particular para os deslocamentos de
mobilidade doce, isto é, de pedestres
e ciclistas.

. . . / BARCELONA 2

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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. . . / BARCELONA 2
CONTINUAÇÃO

OS PREMIADOS:
MONTCADA E REIXAC
NA PASSAGEM

DE MÒNICA BEGUER JORNET, JAVIER MATILLA,
CRISTÓBAL MORENO, MARÍA BENI E ELIA HERNANDO

OS PREMIADOS:
CERDANYOLA DEL VALLÈS E RIPOLLET
CB45PT
POR ADRIÀ ORRIOLS CAMPS E
JOAN MASSAGUÉ SÁNCHEZ
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OS PREMIADOS:
MOLINS DE REI, SANT VICENÇ DEL HORTS
PASSAGEM COM IDENTIDADE
DE FERRAN VILADOMAT SERRAT E
CARLES ESQUERRA JULIÀ

OS PREMIADOS: O HOSPITALET DE LLOBREGAT
O VAZIO NA PONTE

POR ADRIÀ GUARDIET LLOTGE, ADRIÀ GUARDINET LLOTGE,
PERE BUIL CASTELLS, TONI RIBA GALÍ E SANDRA TORRES MOLINA
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TOURS / SAINT-PIERRE-DES-CORPS, FRANÇA
E SE A AUTOESTRADA A10 ABRISSE A(S)
PASSAGEM(NS) URBANA(S)?

A área metropolitana de Tours é
atravessada pela autoestrada A10,
em um viaduto, uma ferrovia, dois
cursos d’água e uma via pública
secundária. Como melhorar a
relação entre as duas cidades
(Tours e Saint-Pierre-des-Corps),
permitir a conexão entre os bairros
residenciais, entre estes e as zonas
de comércio e negócios da região
metropolitana?

18 PASSAGENS
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O DESAFIO: Revitalizar as

conexões através da conurbação
entre Tours e St-Pierre-des-Corps,
preservando a funcionalidade da
autoestrada A10.
Identificar as passagens
estratégicas e fazer propostas
localizadas e detalhadas que
considerem os níveis inferiores
e superiores.
Concurso Internacional em 2
fases (pré-seleção de 7 equipes,
workshop in situ e resultados de
janeiro a junho de 2015), aberto
a equipes pluridisciplinares de
pessoas abaixo de 40 anos, com
pelo menos um profissional da
área de arquitetura e urbanismo.
Balanço e resultados:
50 propostas, 1 workshop para
7 equipes. 1 premiado,
1 menção honrosa.
Organizado pela Comunidade de
Aglomeração Tours(+),
VINCI Autoroutes e dirigido
pela Agência de Urbanismo ATU.

PREMIADOS:
MICRO-POROS

DE MARC-ANTOINE DURAND, JORDAN AUCANT
E STÉPHANE BONZANI (FR)

“A estratégia do projeto consiste
em levar microporosidades aos
pontos-chaves, situados na interseção de linhas de ruptura e
de linhas de uso acima, abaixo
e às margens da autoestrada.
A questão é identificar esses
pontos nevrálgicos e ao mesmo
tempo ativar seus recursos latentes
para desamarrar uma situação
muito local, a fim de oferecer
soluções de intermodalidade e
multimodalidade que contribuam
para um processo de transformação
maior, de apropriação urbana da
autoestrada no tecido de Tours.
Essas microintervenções são concebidas como tapetes urbanos
temáticos, e cada um dos temas
contém em si mesmo a pista, a
semente, a partir da qual uma
regeneração é possível.

A ideia de que os potenciais
da cidade de amanhã se
situam nesses territórios da
dissociação aparece como
um dos grandes traços das
estratégias contemporâneas do
urbanismo. Nesse sentido, a
intervenção arquitetônica ou
urbana, sempre espetacular, é
talvez menos importante do que
os recursos que ela permitirá
colocar em jogo, que as forças
que se tocam, assim, visíveis
e sensíveis. No horizonte dessas microintervenções, esboça-se
uma metrópole em que os
am-bientes reais, imaginários e
simbólicos são interligados, e
onde novamente os habitantes
voltam a se encontrar.
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TORONTO,
CANADÁ
AS PASSAGENS
DA CIDADE
SUBURBANA

Nessa cidade mediana horizontal,
a realização de uma futura linha de
transporte rápido (East Sheppard)
oferece a oportunidade de pensar
sua integração urbana: da grande
infraestrutura às pequenas
intervenções para garantir uma
continuidade.
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PREMIADO:
NO CAMINHO PARA SHEPPARD PARK
DE DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS &
PLUSOFFICEARCHITECTS (B/NL)

Nesse bairro periférico desprovido
de serviços sociais e culturais, cujo
acesso aos transportes públicos
é limitado, a equipe premiada
propõe uma série de intervenções
simples ligadas aos desejos dos
usuários e que os planejadores
— Métrolinx e o município —
poderão combinar para realizar
percursos ajardinados pontuados
com novas atividades e, ao final,
criar o bairro de “Sheppard Park”.

OS DESAFIOS: integrar espaços de
mobilidade ativadores de urbanidade nas
zonas periféricas de Toronto; conceber
a interação entre 2 novas estações numa
linha de trem suburbana em construção —
Palmdale Drive e Agincourt Drive — e as
acessibilidades de proximidade.
Concurso internacional em 2 fases
(pré-seleção das 6 equipes, workshop
in situ e resultados de março e julho de
2015), aberto aos jovens profissionais
e às práticas emergentes da concepção
arquitetônica e urbana

Balanço e resultados:
45 propostas. 1 workshop para 6 equipes
finalistas, 1 equipe premiada,
1 menção honrosa.
Organizado pela Metrolinx e pela
Faculdade de Arquitetura, de Paisagismo
e de Design John Daniels da Universidade
de Toronto, em parceria com o Instituto
Francês e o município de Toronto.
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CONCURSO PARA
ESTUDANTES E
PROJETOS DE CAMPO
BUENOS
AIRES
UMA PASSAGEM, UMA CIDADE:

A PASSARELA SCALABRINI ORTIZ
Um local dividido por uma
via expressa urbana e uma
ferrovia cuja estação, afastada
e mal conectada com os
equipamentos, é subutilizada.
A única travessia é uma
passarela desconfortável com
uma saída perigosa.

O DESAFIO: transformar a

passarela em “passagem” para
facilitar as conexões entre
a cidade de Buenos Aires,
a Cidade Universitária de
Núñez, o estádio de futebol
Monumental de Nuñez e o
rio da Prata.

MONTEVIDÉU
SEMINÁRIO MONTEVIDÉU E
PASSAGENS (“SMVD + P”)

Concurso de ideias em duas
fases (pré-seleção e workshop
de agosto a setembro de 2014),
aberto a estudantes de arquitetura
de vinte universidades argentinas.
Organizado pela Sociedad Central
de Arquitectos, a associação
Amigos do Lago de Palermo,
a Faculdade de Arquitetura,
de Design e de Urbanismo
da Universidade de Buenos
Aires, a fundação ALVINA e o
Departamento de Mobilidade
da Cidade.

9 ateliês para 200 estudantes de
arquitetura, conferências internacionais –
setembro de 2014
Análise de três locais demonstradores de
três momentos de desenvolvimento da
cidade (Casavalle, Varela e Malvín Norte),
preparação de anteprojetos; 9 workshops para
200 estudantes de arquitetura, conferências
internacionais — setembro de 2014
Um concurso para estudantes sobre o local
de Casavalle.
Em parceria com o município e a Universidade
da República de Montevidéu, Uruguai.
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NO BRASIL: AS PASSAGENS
DO JARDIM ÂNGELA

PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO REALIZADO DE
2015-2016 PELO IVM BRASIL E QUE CONTOU COM
A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DA
CIDADE DE SÃO PAULO (SPOBRAS)
Situado na extremidade sul
da metrópole de São Paulo,
o distrito do Jardim Ângela
representa o arquétipo do
bairro de periferia das grandes
cidades, concentrando muitos
problemas: população em
condições precárias, excluída
das dinâmicas de emprego,
isolada dos grandes polos
econômicos e culturais, e com
um alto índice de violência,
que atinge principalmente os
jovens moradores.
A decisão do município de
São Paulo de criar uma nova
rede de corredores exclusivos

de Bus Rapid Transit —
BRT ao longo da avenida
principal do bairro, com
seu terminal metropolitano,
promete reconectar quase
um milhão de pessoas
com a rede de mobilidade
da metrópole. Porém, sua
execução esbarra numa
problemática dupla: superar
a inadequação de escala do
local com seu ambiente sem
fazer dessa rede uma barreira
suplementar; resolver
questões topográficas num
território de colinas em área
de mananciais.

UMA ABORDAGEM INOVADORA
O IVM Brasil escolheu uma abordagem
plural e integradora para o estudo
da estrutura e os padrões de uso das
passagens no Distrito Jardim Ângela.
Com a coordenação da arquiteta Camille
Bianchi, contratou pesquisas sobre os
diversos aspectos da mobilidade . A
mobilidade das crianças e jovens, por
exemplo, foi abordada por meio de
mapeamento de caminho escolar, pela
arquiteta Irene Quintáns. A ONG Cidade
Ativa, por meio de seu projeto Olhe o
Degrau, registrou as condições físicas e
os usos s das escadarias. Professores da
FAU – Mackenzie recuperaram história de
formação do bairro. As produtoras Cavalo
Marinho, Favela da Paz e 3D Design (do
Jd Ângela) realizaram vídeos de percursos
rotineiros de moradores. E vários grupos
e coletivos locais colaboraram em
levantamentos, oficinas e conversas.
Essas pesquisas traduziram-se em:
n Realização de filmes: retratos de figuras
de habitantes em suas mobilidades e seus
percursos à noite, de dia, no interior do
bairro, para tomar os transportes públicos
rápidos que os levam a seus trabalhos em
São Paulo.
n A cartografia detalhada de escadas,
passagens, percursos e lugares mais
perigosos, a fim de se conceber
desenvolvimentos urbanos: luz, limpeza,
tempo de permanência, tratamento de
escoamento de águas…
n A apresentação desses trabalhos no
quadro do Fórum Social de Pesquisadores
do Jardim Ângela.
n Análise de traçado da nova linha de

ônibus rápido, para evitar a criação de
mais desníveis ou barreiras.
Ações futuras:

© IVM BRASIL

n Um conjunto de recomendações para o
departamento de obras públicas da cidade
de São Paulo.
n Concurso profissional interdisciplinar
para realizar projetos para três escadarias e
passagens com diferentes tipologias.
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O HUB DE PESQUISAS
EM 12 PAÍSES, COM
PASSAGENS 20 UNIVERSIDADES
Concursos para estudantes, seminários,
pesquisas, estudos, publicações e
workshops de projetos foram incentivados
pela rede internacional universitária do
IVM, em interação com os profissionais, as
autoridades locais e os habitantes.
Com essas colaborações interdisciplinares,
desejamos antecipar os problemas além
das situações já assinaladas, ter tempo
de avanço na gestão das mobilidades,
e também dar espaço ao imaginário da
geração jovem.
Mais ainda, nosso objetivo é formar os
estudantes, os futuros profissionais e
tomadores de decisões urbanos, para que
atentem para esses “pequenos lugares que
mudam tudo”, a fim de evitar reproduzir os
erros do passado.
650 estudantes de horizontes e de
nacionalidades distintas mobilizaram-se
assim em torno de uma multiplicidade
de assuntos:

n UMA

PASSAGEM, UMA CIDADE:
A PASSARELA SCALABRINI ORTIZ, universidades

de Buenos Aires e de Torcuato di Tella, Argentina,
Sociedade Central de Arquitetos, associação
Amigos do Lago de Palermo, Fundação ALVINA e
Departamento de Mobilidade de Buenos Aires

n SEMINÁRIO

MONTEVIDÉU E PASSAGENS
(“SMVD + P”) E CONCURSO PARA ESTUDANTES
“CONECTAR CASAVALLE”, Faculdade de
Arquitetura da Universidade da Repúblique e
município de Montevidéu, Uruguai

n “FAZER

PASSAGENS, FAZER SENTIDO” E
“PASSAGENS DA UTOPIA”, Escola Nacional

Superior de Arquitetura de Nantes, França
n PENSAR

AS PASSAGENS DO
BOULEVARD PERIPHÉRIQUE, Escola Nacional

Superior de Arquitetura de La Villette, Paris, França
n ACESSIBILIDADE

E LINHAS RÁPIDAS
DE ÔNIBUS, IVM Brasil, Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Brasil

n AS

PASSAGENS DA GRANDE REGIÃO
METROPOLITANA, Universidade Latina e Colégio
dos Arquitetos, San José, Costa Rica

n TRAVESSIA

DE FERROVIAS EM AMBIENTE

URBANO, Universidade Católica de Santiago,
Laboratório Cidade e Mobilidades, Chile
n AS

PASSAGENS DA CIDADE CHINESA
CONTEMPORÂNEA, Universidade de Tongji,
n AS

PASSAGENS DA CIDADE SUBURBANA,

Universidade da Antuérpia, Bélgica
n INVENTÁRIO

DAS PASSAGENS, CARTOGRAFIA
DAS BARREIRAS, Escola Técnica Superior de

Arquitctura de Vallès, Barcelona, Espanha
n PASSAGENS

E INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE RÁPIDO, novas urbanidades para

as passarelas de acesso ao BRT, Universidade
dos Andes, Bogotá, Colômbia
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Xangai, China

n “WALKABILITY“

E PASSAGENS NA CIDADE

MÉDIA, Faculdade de Arquitetura, de Paisagismo e

de Design John Daniels da Universidade de Toronto,
Canadá

n PASSAGENS

VERTICAIS E MOBILIDADE
URBANA, Universidade Federico Santa Maria,

Valparaíso, Chile
n NOVAS

PASSAGENS EM VOLOS, Universidade da

Tessália, Volos, Grécia

5
FILMES

CINCO FILMES, CINCO OLHARES SOBRE AS PASSAGENS DAS CIDADES DA ÁFRICA
Estes cinco curtas-metragens,
produzidos na Argélia, Tunísia,
Burkina Faso, Moçambique e
Benin, SELECIONADOS ENTRE

30 CANDIDATURAS DE 7 PAÍSES
AFRICANOS, resultam do concurso
de roteiros destinado a jovens
diretores africanos, lançado em
2015 pelo IVM, em parceria
com Cinéma et Mémoires, Kaïna

ARGEL DE CIMA A BAIXO:
NESRINE DAHMOUN

(Alger, Argélia)
Ficção. A viagem de Amina no
metrô e depois no teleférico argelino
revela a transformação do cotidiano
dos usuários e suas relações com
o espaço urbano por esses novos
meios de transporte, que constituem
espaços de transição do mundo real
para o universo imaginário.

Cinéma, Merveilles production,
16mm Filmes, Intage Production
e Toi & Moi Films, com o apoio
do Serviço Cultural da Embaixada
da França na Argélia e do Fundo
Árabe para a Cultura e para as
Artes.
Os filmes constituem olhares e
abordagens política, simbólica,
fantástica, cômica, arquitetônica
ou urbana, sobre as passagens das

cidades da África. Os realizadores
selecionados foram acompanhados
por profissionais locais e por
especialistas do IVM na redação
de seu roteiro e na organização da
produção de seus curtametragens.
Os órgãos parceiros colocaram
à disposição o material técnico
necessário.
Eis seus autores e seus filmes.

ENTRE DUAS MARGENS:
EVELYNE AGLI

(Cotonou, Benin)
Documentário. Em Gbodjé,
vilarejo isolado por um rio, os
habitantes construíram uma
ponte para chegar a Cotonu em
período de cheia. Epiphane,
padre da paróquia, recolhe os
testemunhos dos habitantes.

PASSICALME:
SELIM GRIBAA

(Túnis, Tunísia)
Ficção. A inquietante travessia de Asma e
Murad na rua dos Ferreiros na Medina de
Túnis, utilizada para chegar a Bab Jedid,
a “Porta da Renovação”. Reflexão sobre
a passagem como espaço arquitetônico,
o conceito de fronteira e o cinema como
passagem do imaginário ao real.

VASSOURADA NA PONTE:
NABALOUM BOUREIMA:
CASA BRANCA – THE BRIDGE:
ORLANDO MABASSO
(Maputo, Moçambique)
Documentário-ficção.
O cotidiano e a apropriação
da passagem por vendedores
acima e abaixo de uma ponte
em Maputo.

(Ouagadougou, Burkina Fasso)
Filme de animação. Os habitantes de
um bairro pobre separado por um rio do
resto da cidade decidem se reunir para
construir uma ponte. Um líder impõe-se
fazendo promessas. Porém, à medida
que o trabalho avança, o líder engorda a
ponto de bloquear totalmente a passagem.
Uma nova luta, contra a ditadura, e pela
democracia, precisa então começar.
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A EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL
PARIS, MAIO DE 2016, A PRIMEIRA
ETAPA DE SUA ITINERÂNCIA,
NO ESPAÇO PASSAGEM DO DESEJO,
NA BETC. A EXPOSIÇÃO APRESENTA
A SÍNTESE DO PROGRAMA DO IVM,
PERCORRE AS CIDADES
DO MUNDO, SUAS BARREIRAS
E SUAS PASSAGENS. INCITA AO
PRAZER E PROPÕE SOLUÇÕES.

A exposição faz com que se perceba a
extensão e a diversidade das barreiras,
e sensibiliza o público para o papel das
passagens: espaços do cotidiano, nas novas
mobilidades urbanas, em suas dimensões
física, sensível, social e simbólica.
Identifica e mostra as inovações que hoje
permitem superar as diferentes rupturas
urbanas, e demonstra que é possível iniciar
transformações por meio de pequenas
intervenções.
Um percurso em quatro registros: as mil
e uma barreiras da cidade contemporânea;
a passagem como articulação entre a
conexão, o lugar, e a transição; o papel das
passagens na mobilidade em mutação, as
passagens em projeto com os resultados dos
concursos do IVM e as referências urbanas
e arquitetônicas internacionais; as produções
do IVM, filmes, pesquisas, concursos para
estudantes, trabalhos das universidades
parceiras.
Um dispositivo cenográfico assinado
por Clémence Farrell (David Bowie is, na
Filarmônica de Paris, Era uma vez
o Expresso do Oriente, no Instituto do
Mundo Árabe, entre outros) combina painéis
de imagens com instalações audiovisuais,
telas interativas, terminais multimídia,
Kinect e uma parede-tela gigante.
A exposição busca reunir um grande
público, entre ativistas urbanos, profissionais
de arquitetura e urbanismo, estudiosos
de temas urbanos e sociais, políticos,
associações, cidadãos.
Contato: yuna.conan@vilmouv.com
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QUEM FAZ
O QUÊ?
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
Marcel Smets

COMMISSARIADO

TRADUÇÃO

John Crisp, Linc Languages

ICONOGRAFIA
XYZèbre

Pascal Amphoux
Mireille Apel-Muller
Carles Llop
Jean-Pierre Orfeuil
Didier Rebois
Marcel Smets
Maarten Van Acker

PARCEIROS DA EXPOSIÇÃO EM PARIS

CHEFE DE PROJETO

Julien Barbier, imprensa e comunicação
– julien.barbier@vilmouv.com
Yuna Conan, chefe de projeto
yuna.conan@vilmouv.fr
IVM +33 (0)1 53 40 95 60 ;
www.passages-ivm.com;
IVM-BR (+55 11) 94220 3019;
www.cidadeemmovimento.org

Yuna Conan
Colaboraram
Baptiste Chatenet,
Antoine Simon-Leca e
Laurence de Kermadec

CENOGRAFIA, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
E DIREÇÃO ARTÍSTICA

Agence Clémence Farrell / MuseoManiac
Clémence Farrell, diretora artística,
cenografia e audiovisual
Mélinée Kambilo, cenógrafo,
chefe de projeto
Lucette Valentino, redação
Soukvilay Cordier-Bounnhoseng e
Aline Schneider, grafistas
Yvonnick Le Fustec, produtor e
responsável audiovisual
France Dubois, concepção e realização
das instalações de luz e audiovisuais

CONTATO

O PROGRAMA PASSAGENS

Marcel Smets, diretor científico

COORDENAÇÃO GERAL

Mireille Apel-Muller,
diretora do IVM
Yuna Conan, chefe de projeto
Julien Barbier, comunicação
e eventos

DIRETOR ARTÍSTICO

Shannon, design dept.

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO

FABRICAÇÃO

Förma / 72-78, Agenciamento e
Trabalhos de impressão
Big Bang, Iluminação e
material audivisual
MuseoManiac, realização dos
audivisuais e design de som
Commune Image, meios técnicos de
filmagem e montagem
Cyrille Langevin, montagem de vídeo
Guillaume Elwart, Cameraman ITW
Bonjour Interactive Lab,
desenvolvimento dos
aplicativos interativos
Digiteyes, design de movimento
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BETC, Cinémathèque de Grenoble,
Des Mots & des Arts, Deuxième groupe
d’intervention, Médiathèque Françoise
Sagan, la revue Urbanisme, Voyage
Métropolitain
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Pascal Amphoux,
Mireille Apel-Muller, Yuna Conan,
Carles Llop, Jean-Pierre Orfeuil,
Didier Rebois, Marcel Smets,
Maarten Van Acker

ESCRITÓRIOS DO IVM

China
PAN Haixiao
América Latina
Andres Borthagaray
Carla Laguzzi e Daniel Kozak
Brasil
Luiza de Andrada e Silva,
Camille Bianchi e equipe

OS PARCEIROS

Agência de Urbanismo de Tours (FR),
Área Metropolitana de Barcelona (ES),
Bejaïa Doc (DZ),
Caminho Escolar (BR),
Cinemateca de Grenoble (FR),
Colégio de Arquitetos da
Costa Rica (CR),
Colégio de Arquitetos de Catalunya (ES),
Consórcio de Besòs (ES),
Eastern China Architecture
Design Institute (CN),
Escola Nacional Superior de
Arquitetura de Nantes (FR),
Escola Nacional Superior de
Arquitetura de La Villette (FR),
Escola Técnica Superior de
Arquitetura de Vallès de Barcelona (ES),
Grupo da Expo Xangai (CN),
Fundo Árabe para a Cultura
e as Artes (DZ),
Instituto Francês da Argélia (DZ),
Instituto Francês de Toronto (CA),
Intage Production (TU),
Kaïna Cinéma (DZ),
Laboratório de Mobilidade da
Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (BR),
Metrolinx (CA),
Merveilles production (BJ),
Município de Montevidéu (UY),
Município de São Paulo (BR),
Município de Toronto (CA),
Olhe o Degrau / Cidade Ativa (BR),
Toi e Moi Films (BF),
Serviço Cultural da Embaixada
da França na Argélia (DZ),
Xangai Urban Planning Institute (CN),
Tours(s)plus (FR),
Universidade de Anvers (B),
Universidade de Buenos Aires (AR),
Universidade Católica de Santiago (CH),
Universidade Latina (CR),
Universidade Federico Santa Maria
de Valparaiso (CH),
Universidade de los Andes
de Bogotá (CO),
Universidade Presbiteriana
Mackenzie (BR),
Universidade da República de
Montevidéu (UY),
Universidade da Tessália (GR),
Universidade de Tongji (CN),
Universidade de Torcuato di Tella (AR),
Universidade de Toronto (CA),
VINCI Autoroutes (FR),
16mm Filmes (MZ)

Análise das barreiras
metropolitanas e apresentação
dos projetos do concurso “Besòs”
e “Passagens Metropolitanas”,
para a Região Metropolitana de
Barcelona.

O INSTITUTO CIDADE EM
MOVIMENTO FAZ PARTE
DA VEDECOM

Apresentação do concurso
“E se a Autoestrada A10
abrisse a(s) passagem(ns)”, em
Tours, publicado pela Agência
de Urbanismo ATU.

Número especial “Passagens”,
da Revista R, da Universidade
da República de Montevidéu,
em parceria com o IVM América
Latina: apresentação dos trabalhos e
inventário completo das passagens.

AS
PUBLICAÇÕES

Criado em 2000 por iniciativa do
grupo PSA, o Instituto Cidade
em Movimento passou a integrar
o Instituto para a Transição
Energética VEDECOM em 2016.
Assim, o IVM confirma
sua abordagem iconoclasta,
antecipadora e inovadora das
mobilidades urbanas. Com o
VEDECOM, o IVM deseja
explorar principalmente os laços
entre as mutações tecnológicas
e as mutações sociais,
antropológicas e políticas da
cidade contemporânea.
O Instituto VEDECOM foi
fundado em 2014 a partir
de uma colaboração inédita
entre empresas do ramo
automobilístico, aeronáutico,
de operadores de transportes
públicos, de infraestrutura e
de serviço do ecossistema da
mobilidade, centros de pesquisa
acadêmica e de coletividades
locais da Île-de-France.
O papel do VEDECOM é ser
o elo entre a academia e a
indústria e tem por vocação
acompanhá-los na criação de
inovações de alto rendimento
no âmbito da mobilidade e em
particular no que se refere a
veículos elétricos, autônomos
e conectados, infraestruturas
e serviços de mobilidade e
de energia compartilhadas.
O instituto VEDECOM é
subvencionado pelo Estado
francês.
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PASSAGENS
NO MUNDO

NANTES (FR)

“FAZER PASSAGEM, FAZER SENTIDO”
E “PASSAGENS DA UTOPIA”
Escola Nacional Superior de
Arquitetura de Nantes
n 8 grupos de estudantes em
workshops de projeto urbano
2 colóquios
2 viagens de estudos

PARIS (FR)

PENSAR AS PASSAGENS DO
BOULEVARD PERIPHÉRIQUE

Escola Nacional Superior de
Arquitetura de La Villette
n 1 estudo

BARCELONA (ES)
TORONTO (CA)

AS PASSAGENS DA CIDADE
SUBURBANA & ESTUDOS SOBRE
A CAMINHABILIDADE NA
CIDADE MÉDIA

Metrolinx e a Faculdade de
Arquitetura, Paisagismo e
Design John Daniels, da
Universidade de Toronto, com o
município de Toronto e o apoio
do Instituto Francês
n 1 lugar demonstrador
45 candidaturas
6 projetos pré-selecionados
29 nacionalidades
n 2 workshops de projeto
1 cartografia da caminhabilidade

DA CIDADE AO MAR, SANT ADRIÀ DEL BESÒS
E INVENTÁRIO DAS PASSAGENS,
CARTOGRAFIA DAS BARREIRAS
Consórcio de Besòs, Colégio de
Arquitetos da Catalunha e Escola Técnica
Superior de Arquitetura de Vallès.
n 1 lugar demonstrador
29 candidaturas recebidas
5 equipes finalistas
1 projeto vencedor
4 equipes premiadas
n 2 workshops de projeto urbano
1 blog
1 cartografia das barreiras
1 reportagem fotográfica

SAN JOSÉ (CR)

AS PASSAGENS DA GRANDE ÁREA
METROPOLITANA

Universidade Latina e Colégio de
Arquitetura da Costa Rica
n 1 workshop de projeto urbano
40 estudantes de arquitetura
1 concurso para estudantes

BOGOTÁ (CO)

PASSAGENS E INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE RÁPIDO, DE NOVAS URBANIDADES
PARA AS PASSARELAS DE ACESSO AO BRT
Universidade de los Andes
n 1 workshop
60 estudantes de arquitetura
3 universidades

SANTIAGO DE CHILE (CL)

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (ES)

PASSAGENS METROPOLITANAS

Área metropolitana de Barcelona
com o Colegiado de Arquitetos
da Catalunha
n 6 concursos
6 lugares demonstradores
50 projetos recebidos
6 equipes premiadas
10 projetos com menção
1 exposição – 1 catálogo – 2 colóquios

SÃO PAULO (BR)

AS PASSAGENS DO JARDIM ÂNGELA:
ACESSIBILIDADE E LINHAS RÁPIDAS DE ÔNIBUS
IVM Brasil, Município de São Paulo,
Caminho Escolar e Olhe o Degrau – ONG
Cidade Ativa, Faculdade de Arquitetura
Mackenzie
n 1 lugar demonstrador: Jardim Ângela
1 oficina com moradores
3 trabalhos de campo
1 fórum social
1 concurso profissional
n 1 workshop estudantil
2 colóquios

CRUZAMENTO DAS VIAS FÉRREAS EM AMBIENTE URBANO
Universidade Católica de Santiago,
Laboratório Cidade e Mobilidades
n 1 workshop de projeto urbano
1 seminário
40 estudantes
1 colóquio

VALPARAISO (CL)

PASSAGENS VERTICAIS E MOBILIDADE URBANA
Universidade Federico Santa Maria
n 8 grupos de estudantes
3 workshops de projeto urbano
2 certificados

30 PASSAGENS
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MONTEVIDÉU (URU)

SEMINÁRIO MONTEVIDÉU E PASSAGENS
(“SMVD + P”) E CONCURSO
PARA ESTUDANTES ”CONECTAR CASAVALLE”

Faculdade de Design, Arquitetura e Urbanismo
da Universidade da República e Município de
Montevidéu, Uruguai
n 3 lugares demonstradores
9 workshops para 200 estudantes
1 seminário internacional
1 concurso para estudantes
n 1 publicação (Revista R)

n Concursos internacionais
de arquitetura e urbanismo
n hubs de pesquisa
n 5 curtas-metragens produzidos na África

ANTUÉRPIA (BE)

AS PASSAGENS DA CIDADE SUBURBANA
Universidade da Antuérpia
n 1 viagem de estudos
1 estudo preliminar
30 estudantes

TOURS & SAINT-PIERRE- DES-CORPS (FR)

E se a autoestrada A10 abrisse a(s)
passagem(ns) urbana(s) ?
Área metropolitana de Tours, VINCI
Autoestradas e dirigida pela Agência de
Urbanismo ATU, com a contribuição da
Universidade de Tours
n 1 lugar demonstrador
50 candidaturas
19 nacionalidades
1 workshop para 7 equipes

VOLOS (GR)

NOVAS PASSAGENS EM VOLOS
Universidade da Tessália
n 1 workshop
1 blog
30 estudantes

CONCURSO DE CURTA-METRAGENS

FILMAR AS PASSAGENS NAS
CIDADES AFRICANAS

XANGAI (CH)

CRIAR URBANIDADE PARA AS
PASSAGENS NO ESPAÇO REAPROPRIADO
DA EXPO 2010 & AS PASSAGENS DA
CIDADE CHINESA CONTEMPORÂNEA
Universidade de Tongji,
Grupo da Expo Xangai,
IVM China e apoio do Instituto
de Arquitetura e Design da China
Oriental e Instituto de Planejamento
Urbano de Xangai
n 1 lugar demonstrador
51 candidaturas
21 nacionalidades
8 equipes para um workshop
1 projeto vencedor
1 empate no segundo lugar ex-aequo
n 1 seminário
1 workshop de estudantes

Cinéma et Mémoire, Kaina
Cinema, Intage Production,
Merveilles Production, 16mm
filmes e Toi e moi Films
n 5 filmes produzidos na
Argélia, Benin, Burkina Faso,
Moçambique e Tunísia
30 projetos entregues

BUENOS AIRES (AR)

UMA PASSAGEM, UMA CIDADE –
A PASSARELA SCALABRINI ORTIZ

Universidade de Buenos Aires, Universidade Torcuato
di Tella, Argentina, Sociedade Central de Arquitetos
da Argentina, associação Amigos do Lago de Palermo,
Fondation ALVINA e Departamento de Mobilidade de
Buenos Aires
n 1 lugar demonstrador
2 universidades na Argentina
3 projetos premiados
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INSTITUTO CIDADE EM MOVIMENTO - IVM
RUA MARIA ANTÔNIA, 101 - 3º ANDAR
CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO / BRASIL
TEL: (+55 11) 94220-3019

INFO@CIDADEEMMOVIMENTO.ORG
CIDADEEMMOVIMENTO.ORG
VILLE-EN-MOUVEMENT.COM
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