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RESUMO

As muitas transformações urbanísticas da cidade do Rio de Janeiro ao longo da história se refletem em sua morfologia urbana, a qual configura 
importante estudo de caso para o nosso país e o mundo. Adotando o palimpsesto como metáfora para a sobreposição de camadas da "escrita 
urbana", é possível observar e até intuir onde e quando ocorreram substituições ou sobreposições de intervenções no tecido da cidade. Contudo, 
uma leitura mais acurada demanda acesso a documentação iconográfica existente que muitas vezes possuí lacunas significativas, o que pode 
impedir sua plena compreensão. Diante da chancela concedida pela UNESCO de Paisagem Cultural da Humanidade novas oportunidades e 
desafios se colocaram para preservação da cidade, o que justifica a necessidade das ações de investigação - estratégias estas que precisam ser 
inovadoras para melhor compreender e documentar o passado, para atuar no presente, e projetar o futuro. Este trabalho apresenta os resultados 
dos estudos acerca da memória urbana do Passeio Público e seu entorno imediato, região que configura uma das primeiras iniciativas do país a 
ordenar a paisagem e criar espaços públicos de qualidade a partir de uma ação de projeto. Enquanto objetivos gerais, contribui-se para a 
discussão acerca da memória das cidades e das cartografias alternativas, a partir da experiência com a reconstituição morfológica do Passeio 
Público e dos edifícios notáveis ao seu redor nas diferentes camadas do tempo. Como objetivo específico, democratiza-se a memória desta região 
a partir de modelos reduzidos físicos, representações cuja compreensão é universal e não demanda um conhecimento prévio de codificações, 
como no caso de mapas, e também permitindo a visualização do todo - o que é limitado nas ilustrações e fotografias que permitem apenas um 
ponto de vista. Metodologicamente este trabalho se dividiu em duas etapas inter-relacionadas: a coleta e a sistematização de dados, e a 
produção dos modelos físicos. Tal decisão se baseou em experiencias prévias que evidenciaram a não-linearidade deste tipo de processo onde as 
as etapas se retroalimentam continuamente, evidenciando lacunas e trazendo a luz novas descobertas. Para tanto este trabalho contou com uma 
equipe composta por um aluno bolsista PIBIC e oito alunos colaboradores para sua execução durante o período 2016-2017. A diversidade de 
olhares e experiencias potencializou o processo, modificando e aperfeiçoando o produto final que teve seu viés ajustado, tanto em função dos 
recursos limitados, quanto para uma compreensão universal e legível para sociedade como um todo. O resultado final deste trabalho se 
materializa em três produtos distintos a serem doados para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESA. O primeiro deles é uma compilação 
dos documentos iconográficos existentes, assim como a fortuna crítica levantada, os quais configuram uma fonte complementar de informações 
sobre a região do Passeio Público no recorte temporal entre sua fundação em 1783 e o ano de 2017. O segundo produto trata do conjunto de 
planimetrias em meio digital de todas as construções do trecho com suas diferentes feições e alterações morfológicas dentro do recorte 
temporal. O terceiro e principal produto é uma maquete física como cartografia de todas as transformações. Optou-se durante o processo por 
produzir um objeto único manuseável, como um jogo de montar, onde as peças são os diferentes edifícios em suas diferentes feições, assim como 
as transformações urbanísticas, permitindo a compreensão das camadas entrelaçadas da história de forma clara, didática e lúdica. Dentre as 
conclusões suscitadas neste trabalho, se destaca o potencial investigativo da modelagem física enquanto ferramenta, podendo ser replicado 
metodologicamente em áreas outras que não apenas a economia criativa. Além de todas as iluminações já citadas, durante a construção de tais 
objetos o gesto simula a técnica e o alcance da compreensão dos objetos se amplia criativamente.
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