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RESUMO 

 Os projetos urbanos são processos planejados de transformação da malha urbana 

da cidade com o intuito de trazer melhorias de mobilidade, segurança, moradia, entre 

outras necessidades das cidades de todo o mundo. Nas últimas décadas, com a 

urbanização em grande demanda, o processo de organização das cidades não tem a 

devida administração que deveria e muitas vezes entrando em colapso. Assim o tema 

torna-se pauta frequente de governantes, associações, empresas e todos os cidadãos que 

partilham desse espaço. Com diversas iniciativas as cidades estão mudando suas 

realidades para melhor, os Grandes Projetos Urbanos é uma delas. Bogotá é um 

exemplo de como o bom planejamento e cooperação pode desenvolver uma sociedade 

castigada a estagnação e a deterioração urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Durante décadas Bogotá foi dominada pelo tráfico e prostituição, mais 

particularmente a região conhecida como “El Cartucho”. A região detinha a 

característica de medo, a cidade não possuía organização urbana, o viário era 

extremamente caótico e sem metas de infraestrutura urbana a cidade seguia em declínio 

econômico. Com cerca de 1,587 km² era classificada por uma população doente 

psicologicamente, pois estavam convivendo com aquele cenário de caos social 

diariamente (Suárez, 2012).  

 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

 Através de pesquisas e análises de diversos materiais que teorizam acerca dos 

processos de construção e transformação da sociedade colombiana e principalmente 

bogotana, o trabalho objetiva-se em abordar como as alterações feitas por diferentes 

agentes dessa sociedade foram capazes de mudar as características de uma população 

antes abalada pelo crime convivendo com o caos urbano e o desemparo de políticas 

públicas. Assim a cidade conseguiu implantar uma ação conjunta de metas políticas, 

sociais e urbanas que funciona e melhora a qualidade de vida dos cidadãos. 

 

HISTÓRIA 

Bogotá é geograficamente plana e densa com grande potencial, ela está em 

constante discussão os seus aspectos urbanos não definidos ou incoerentes. Com um 

crescimento populacional de cerca de 160 mil pessoas ao ano e o êxodo rural inevitável 

e cada vez mais frequente, os bogotanos tem tido êxito em manter sua posição de capital 

administrativa, político, financeiro e cultural colombiana, apesar dos problemas ainda 

presentes. A cidade soube se apropriar na arquitetura e no urbanismo, fazendo parte do 

movimento moderno e ignorando o estilo internacional, concebendo o estilo de 

arquitetura local. 

Com 477 anos de fundação, em sua historia rapidamente Bogotá se tornou uma 

grande potência colonial se desenvolvendo, porém no século XIX ainda se configurava 

como colônia, o que clamava urgentemente de uma transformação urbana. Sua 



expansão começou com a implantação da linha férrea que fez com que a cidade se 

estendesse, criando polos econômicos e modernizando sua estrutura física com 

intervenção estatal e gestão urbana. A partir daí a cidade só tinha a prosperar. 

Os primeiros planos estruturais sistemáticos que se realizaram foram através do 

urbanista Karl Brünner. Com o Departamento Urbano de Planificación em 1933, seu 

projeto propunha um plano rodoviário, de zoneamento e outras propostas urbanas, 

porém com o crescimento acelerado da população suas propostas foram esquecidas.  

Com a contratação de Le Corbusier, o arquiteto propôs um plano que integrasse Bogotá 

de leste a oeste, criando um sistema viário eficiente, definindo usos e o perímetro 

urbano. Denominado como “Plan Regulador” (Fig.1), sua implantação foi de 1948 a 

1951. Apesar de todos os benefícios que promoveu a cidade, a implantação do eixo 

leste-oeste acabou dividindo drasticamente o norte e sul de Bogotá, de acordo com 

Saldarriaga. O “Plan Regulador”, apesar de suas falhas apresentava grande potencial, 

que não foi visto pelo ditador Gustavo Rojas Pinilla que através de sua administração e 

de outras foram criados diversos planos urbanos que não seguiam o projeto de Le 

Corbusier. Apenas em 1997 foi estabelecido leis de planejamentos melhor definidos que 

tinham vigência ate 2010 o chamado Plano de Ordenamento Territorial (POT) 

(Bisscheroux, Aristizabal, & Peinado, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.1 – Plan Regulador, proposta de Le Corbusier para Bogotá. 

 

 

 O POT é um plano em vigor até hoje, que desde sua criação tem o objetivo de 

reestruturar e renovar o centro histórico de Bogotá, enxergando a cidade de diversas 

maneiras para atingir ou potencializar aspectos econômicos, sociais e físicos, onde esses 

estivessem totalmente interligados, fazendo do centro grande polo econômico, onde o 

comercio e turismo são as principais vertentes, socialmente integrando todos os 

cidadãos e fisicamente melhorando todos os equipamentos que constituem a cidade, 

estruturando todo o sistema de transporte. 

 

SANTA FE E SANTA INES 

Em 1950 uma grande esperança popular política do Partido Liberal chamado 

Jorge Eliecer Gaitán, foi assassinado, as promessas de uma Bogotá libertaria e 

democrática, foi substituída por uma onda de violência crescente por revolucionários 

fanáticos. De acordo com historiadores o acontecido foi um dos responsáveis pelos 



eventos e a insegurança ainda persistente em Bogotá. Com a morte de Gaitán a 

população enfurecida, destruiu bondes e prédios da região. Com isso os moradores e 

principalmente figuras políticas e a elite da cidade que se estabelecia no bairro, 

começaram a se deslocarem para o norte. Assim a região se deteriorava cada vez mais, 

se tornado um reduto para marginais com seus diversos tipos de condutas (Suárez, 

2012). 

Ao final do século XX, um distrito bogotano localizado ao norte chamado Santa 

Fe, era um dos piores cenários do país, tanto quanto o que sofria Medelín. Em 1993 a 

taxa de homicídios em Bogotá era de 80 para cada 100 mil habitantes, uma das piores, 

porém em Medellín este dado era mais preocupante com 381 para 100 mil, considerada 

a cidade mais violenta do mundo. 

 

Como fazer da cidade uma Bogotá livre de tudo isso? Foi o que dois prefeitos 

pretendiam atingir como meta, eliminar o máximo da violência através do urbanismo 

social, este valorizava o cidadão, e estabelecia metas segundo suas características 

emergenciais, onde a população mais pobre tem preferência. Mas como mudar as 

pessoas? Segundo Eduardo Machado, os bogotanos não se tornaram menos violentos 

apenas por medo de serem punidos. Eles passaram a valorizar a vida de maneira 

diferente e a apostar em dias melhores (Cavalcanti, 2013).  

Assim em seu primeiro mandato Antanas Mockus, ex-prefeito de Bogotá, 

implantou uma política urbana que mudaria completamente a cidade conhecida pela 

violência, implantando metas que mudariam não só a cidade fisicamente, mas também a 

cabeça dos cidadãos, através da cultura, educação, leis igualitárias, transparência 

política, compromisso com a segurança, entre outras metas que fizeram referencia 

internacionalmente, através de uma participação mutua de todos os envolvidos.  

Ao contrário dos mandatos do século passado, Enrique Peñalosa sucessor de 

Antanas Mockus, deu continuidade ao começado, implantando outras metas, como 

planejamento estratégico, implantando equipamentos de importância e de qualidade 

para a cidade em áreas de baixa renda, legalizando o comércio, o urbanismo social e o 

famoso Transmilênio (Fig. 2), sistema de transporte público composto por BRTs de alta 

qualidade (Bisscheroux, Aristizabal, & Peinado, 2005). 



 

Fig. 2 – Estação de embarque do sistema Transmilênio. 

 

 

O Transmilênio foi uma revolução na mobilidade para Bogotá, influenciados 

pelo modelo de corredores de ônibus de Curitiba, foi incorporado à cidade um maciço 

sistema de transporte através de ônibus articulados que servem os principais eixos 

estruturais da cidade, diminuindo a grande quantidade de veículos que circulavam e 

eliminando o caos e os congestionamentos. O Transmilênio é um dos maiores orgulhos 

do bogotano e de seu criador Enrique Peñalosa. Atualmente o sistema atende cerca de 

46.000 pessoas/hora/sentido, mais que o dobro de linhas de metro de cidades populosas 

como Madrid, Washington e Nova Delhi, e com mais investimento devido ao 

crescimento populacional em relação à demanda esse número pode ser ainda maior 

(Fierro & Lancheros, 2009). 

 Os projetos para a capital colombiana foram diversos e complementares, desde a 

escala macro, de como a cidade deveria crescer e se desenvolver, até o calçamento de 

vias, acessibilidade, equipamentos, entre outros. Dentre eles o que mais expressou 



mudanças na legalidade e segurança da cidade, foi o Parque Tercer Milênio (Fig. 3), 

que foi a derrubada de vários prédios em ruínas na área histórica da cidade, onde estava 

instalado El Cartucho, uma das principais zonas de tráficos, prostituição e violência. 

Com a demolição prevista em lei como aspecto de melhoria urbana, se deu a criação de 

um grande parque no meio da cidade, ocupando várias quadras, legalizando os 

comerciantes prejudicados e reinstalando-os e propondo um novo equipamento de lazer 

para os cidadãos. 

 

Fig. 3 – Parque Tercer Milênio 
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