
É uma cidade antiga, fundada pelos espanhóis no 
século 17. Por ser um centro industrial importante, 
atraiu muita migração. Do ponto de vista geográfico, 
Medellín fica no meio do vale de Aburrá, circundada 
pelas montanhas da cordilheira dos Andes, 
o que marca sua topografia com variações de 
altitude de 1,5 mil a 2 mil metros acima do nível 
do mar. Esse território contribuiu muito para a 
propagação da violência que estigmatizou a cidade 
por longo tempo, dado o crescimento espontâneo 
e ilegal das encostas das montanhas, áreas de 
solo de alto risco e fora do controle público. 

QUAL É A ESTRUTURA URBANA DA CIDADE? 

O sistema hidrológico - o rio Medellín, que rasga 
a cidade, e seus afluentes - foi decisivo para a 
definição da estruturação urbana. Há décadas o rio 
foi canalizado e às suas margens construíram-se as 
“vias rápidas” de transporte. O que foi, a princípio, 
um eixo importante para o desenvolvimento 
econômico da cidade e sua integração com o resto 
do país, com o tempo acabou se revelando uma 
barreira física que fragmentou Medellín, dificultou 
a conexão transversal da cidade - em especial para 
os pedestres -, fomentou a segregação das diferentes 
classes sociais e tornou o rio um lugar inóspito. 

COMO O PLANEJAMENTO 

ENFRENTOU O PROBLEMA ? 

O instrumento básico para administrar o 
desenvolvimento físico do território e o uso do 
solo em Medellín é o Plan de Ordenamiento 
Territorial, o POT, equivalente aos planos diretores 
das cidades brasileiras. O primeiro POT data da 
segunda metade dos anos 1990. Desde essa época, 
o documento já passou por revisões parciais, 
sem contudo alterar o modelo de cidade a longo 
prazo originalmente previsto. Dessa forma, há 
mais de uma década, qualquer que seja o alcaide, 
o POT tem sido o orientador do planejamento. 
As alterações são precedidas por amplas consultas 
públicas. Uma das motivações da revisão 
realizada em 2006, por exemplo, foi o crescente 
processo de suburbanização das áreas rurais. 

Medellín se tornou, nos últimos anos, uma referência 
internacional por suas transformações urbanas, sociais, 
educativas e culturais. A cidade colombiana, que há 
duas décadas era considerada, em âmbito mundial, 
a mais violenta, agora é a mais inovadora, título que 
recebeu em março de 2013 do Urban Land Institute 
em concurso apoiado por The Wall Street Journal e 
pelo Citigroup (leia o quadro no final da entrevista). 
Segundo o julgamento, Medellín ganhou o prêmio 
“graças ao impulso de projetos tecnológicos, 
educativos e culturais que permitiram despertar 
uma mentalidade empreendedora e pujante em 
seus habitantes”. A cidade “conectou seus lugares 
de trabalho e locais de lazer com seus cidadãos, 
criando assim inovação”. Os exemplos citados 
são os parques-bibliotecas, o sistema público de 
transporte (que, além dos famosos teleféricos, hoje 
inclui até escadas rolantes nos morros), o centro de 
desenvolvimento de TI Ruta N, os investimentos na 
educação pública e a crescente queda da criminalidade. 
O que pouco se fala é que por detrás das ações 
urbanísticas dessa lista está a Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), ela também uma inovação e 
ganhadora de cinco prêmios nacionais e nove 
internacionais. O arquiteto líder de sua subgerência 
de desenho e inovação, Julián Esteban Gómez 
Carvajal, esteve em novembro passado em São Paulo, 
a convite da empresa Remaster, para participar de 
um seminário promovido pela Associação Brasileira 
dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) sobre o novo 
Plano Diretor. Na ocasião, ele - que tem 31 anos e 
também é professor da Universidade Nacional da 
Colômbia - concedeu esta entrevista exclusiva para 
PROJETOdesign, na qual fala sobre o modelo de 
transformação urbana e integração social da cidade e 
o papel da EDU, que hoje conta com 430 funcionários. 

PARA CONTEXTUALIZAR NOSSA CONVERSA, 

FAÇA UMA SÍNTESE DE MEDELLÍN. 

Medellín fica na região Noroeste da Colômbia, a pouco 
mais de 400 quilômetros da capital, Bogotá. É a capital 
do Departamento de Antioquia. Tem 2,4 milhões 
de habitantes e sua área metropolitana 3,7 milhões, 
sendo a segunda maior concentração urbana do país. 

O arquiteto colombiano, de 31 anos, lidera 
a subgerência de desenho e inovação da 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), 
uma das instituições responsáveis pela 
metamorfose de Medellín nas últimas 
décadas, de cidade mais violenta para 
a mais inovadora do mundo. Nesta 
entrevista, Carvajal explica o modelo de 
transformação urbana e integração social 
da cidade e o papel, nesse processo, da 
EDU, que possui hoje 430 funcionários.
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E QUAL É O MODELO DE CIDADE PLANEJADO? 

Em termos macros, o que se imagina é resgatar o 
rio Medellín como eixo ambiental e espaço público 
da região e da cidade, ampliar a mobilidade entre as 
partes separadas por ele, estancar a ocupação ilegal 
das encostas das montanhas, incorporar os vazios 
verdes ao sistema ecológico, reciclar a infraestrutura 
e reutilizar antigas edificações industriais e 
habitacionais. É importante, contudo, ressaltar outros 
aspectos. O plano de desenvolvimento acordado 
entre a prefeitura e os conselhos municipais para o 
período 2012/2015, baseado no POT, tem como lema 
Medellín, um Lugar para a Vida. O que se expressa 
em programas sociais de respeito, valorização e 
proteção à vida; por uma cidade saudável; escolas 
para todos; equidade econômica e dezenas de 
outros temas. A sustentabilidade ambiental está 
sempre presente e destaco, como exemplos, além 
da requalificação do rio, a arquitetura dos prédios 
públicos, o Cinturão Verde Metropolitano e o 
fortalecimento do Parque Central de Antioquia.

POR QUE SE FALA TANTO DAS PRÁTICAS 

URBANAS DE MEDELLÍN HOJE? 

A cidade passou por uma metamorfose muito 
grande nas últimas décadas. Vivemos três 
diferentes momentos. Primeiro tivemos a fase 
do medo, entre 1980 e 1990, marcada pelos 
grupos violentos financiados pelo narcotráfico. 
Já entre 1991 e 2011, progredimos para a etapa 
da esperança, com o início dos processos de 
resgate da cidadania, a recuperação ambiental, a 
atenção à primeira infância e o urbanismo social. 
Em 2012 começou o momento da vida, com as 
políticas que citei, fortalecendo um processo 
modelo de desenvolvimento urbano sustentável. 

O QUE A EDU TEM A VER COM ESSA HISTÓRIA TODA? 

Muito. EDU é a Empresa de Desarrollo Urbano de 
Medellín, com personalidade jurídica de ordem 
municipal, patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e financeira. Seu embrião foi uma 
empresa criada em 1993 com o propósito exclusivo 
de agilizar a construção de conjuntos habitacionais. 
Em 1996, com novo nome, a companhia passou 
a atuar também no desenvolvimento de projetos 
urbanísticos e imobiliários em zonas estratégicas 
ou de recuperação urbana. E finalmente, em 2002, 
com novo estatuto, ganhou a denominação atual.

O ESCOPO DE TRABALHO FOI AMPLIADO?

Hoje a EDU tem três “linhas de negócio”: gestão do solo, 
renovação e operação urbana e imobiliária; desenho, 
execução e inovação de projetos de transformação 
integral do hábitat; assessoria e consultoria de planos, 
programas e projetos urbanos e imobiliários. 

O QUE SIGNIFICA REALIZAR A GESTÃO E A 

OPERAÇÃO URBANA E IMOBILIÁRIA DA CIDADE?

A EDU tem poderes para parcelar terrenos, urbanizar, 
projetar e edificar equipamentos urbanos e imóveis 
em geral. Pode promover, obter financiamento e 
vender os imóveis construídos. Dessa forma, a partir 
de determinada decisão da prefeitura, tomada sempre 
à luz do POT, a EDU entra em cena para formular e 
coordenar a gestão social, jurídica, técnica, urbanística 
e - quando for o caso - imobiliária do projeto. 

A EDU GERE INCLUSIVE O SOLO PRIVADO? 

Definido um projeto de operação urbana, a contribuição 
de um dono de imóvel na área vai desde a proposição de 
ideias para o desenho até o aporte de sua propriedade 
no negócio. A contribuição do governo é a renovação 
da infraestrutura de serviços e dos espaços públicos 
em setores subutilizados ou deteriorados. A EDU atua 
como operador do solo municipal e privado, negocia 
com os proprietários, captura recursos de financiadores, 
executa o projeto, entrega os espaços e equipamentos 
públicos e realiza a comercialização das novas 
construções. O dono de um imóvel na área pode voltar 
a ele com um novo apartamento no local ou entregá-lo 
para a EDU para ser compensado pelo seu justo valor. 

“O plano de desenvolvimento 
acordado entre a prefeitura e 
os conselhos municipais para o 
período 2012/2015, baseado no 
POT, tem como lema Medellín, 
um Lugar para a Vida”
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E QUANTO À SEGUNDA “LINHA DE NEGÓCIOS”, 

DE DESENHO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 

URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS? 

Na verdade, não fazemos projetos, mas transformações. 

EXPLIQUE MELHOR.

Ao mesmo tempo em que promovemos a 
interlocução do poder público com a comunidade 
e suas instituições, cuidamos da coordenação 
intersetorial no âmbito da prefeitura. Esse processo 
permite tratar em um mesmo projeto espacial 
questões como mobilidade, educação, redução da 
pobreza e violência, ou seja, uma transformação 
com alcance maior que propostas específicas. São os 
chamados PUIs [Projetos Urbanos Integrados].
 
CITE EXEMPLOS CONCRETOS DO 

USO DA METODOLOGIA.

Tão logo a administração municipal elegeu o 
fortalecimento das bibliotecas como centros integrais 
de desenvolvimento cultural e social, dentro dos 
programas Medellín, a Mais Educada e Medellín, Obra 
com Amor, a EDU foi chamada para acompanhar e 
desenhar os projetos. Em uma primeira etapa, foram 
convidados arquitetos da cidade para contribuírem com 
seus desenhos e, numa segunda fase, o conceito dos 
parques-bibliotecas foi gerado a partir do projeto da 
EDU e da interação com a comunidade. Como? Cada 
projeto nasce de uma ideia básica, recolhida a partir 
de expectativas e desenhos da própria comunidade, 
feitos em “oficinas de imaginação”, por exemplo. Como 
fazemos em todo novo projeto, formulamos uma 
ideia básica e vamos discuti-la com a comunidade. 
Nosso primeiro passo é sempre a compreensão do 
território, identificar com clareza como a comunidade, 
seus líderes, o entendem. Essas coisas são arraigadas, 
deve-se respeitá-las. Nesse trabalho são envolvidos 
sociólogos, antropólogos e outros profissionais e 
criam-se espaços de encontro para o diálogo entre 
o Estado, com suas macropolíticas, e a comunidade, 
com suas micropolíticas. Há uma relação sistêmica dos 
atores, dinâmica e equilibrada. Quase sempre é possível 
conciliar ambos os lados, o que não significa que não 
exista nenhuma divergência. Os projetos não podem ser 
impositivos, a participação tem que ser forte de verdade. 

UMA VEZ OUVIDA A POPULAÇÃO, O QUE OCORRE? 

Após os primeiros encontros com a comunidade, as 
informações são tabuladas, analisadas e utilizadas como 
insumos dos desenhos urbano e arquitetônico. No caso 
dos parques-bibliotecas, como em todos os demais, 
os desenhos foram socializados e levados à Secretaria 
de Cultura, para suas observações, e, em seguida, 
apresentados de novo à comunidade. O retorno 
obtido permitiu aprimorar o conceito e numa série 
de rodadas, de ida e volta, chegou-se ao projeto final 
e bem coordenado. Hoje os parques-bibliotecas são 
conhecidos internacionalmente por sua - qualidade 
arquitetônica e como agentes de mudança da 
comunidade. Temos 11 ao todo. Os 17 jardins 
infantis (PROJETOdesign 369) seguiram o mesmo 
modelo. Um deles, inclusive, ganhou uma escola de 
música anexa, por sugestão da comunidade. Esses 
jardins infantis têm janelas de dimensão própria 
para as crianças, conforto térmico interior com baixo 
consumo de energia e móveis ergonométricos. 

“Nosso primeiro passo é 
sempre a compreensão do 
território, identificar com 
clareza como a comunidade, 
seus líderes, o entendem”

A PARTICIPAÇÃO SE RESUME A 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS? 

Não. Temos a prática do urbanismo cívico-pedagógico. 
Em todos os projetos que executa, a EDU promove 
um processo de acompanhamento social do início 
ao fim. Temos assembleias informativas, oficinas de 
desenho e visitas periódicas às obras, entre outras 
coisas. Nesse processo, se ensina como funciona e 
como se planifica um território, o que são os sistemas 
estruturais, como evoluem os núcleos de bairro, 
a estética urbana etc. Com isso, de certa forma a 
comunidade acaba se “formando” em urbanismo e 
tem maior consciência para refletir sobre o significado 
e o alcance das propostas apresentadas. Essa inclusão 
é fundamental para consolidar as intervenções físicas 
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promovidas: ajudando a construir a cidade, o cidadão 
está mais comprometido em cuidar de sua manutenção. 
Entre a discussão, o desenho e a execução, temos 
uns dois anos, sendo oito meses a um ano de obra. 

O CONCEITO DE URBANISMO SOCIAL, MUITO 

DIFUNDIDO ANTES, E O DE URBANISMO 

CÍVICO-PEDAGÓGICO SÃO DIFERENTES? 

São a evolução de conceitos, nos quais a cidade 
entendeu que, em primeiro lugar, com o urbanismo 
social, era necessário envolver a comunidade, 
os habitantes do lugar, no processo de desenho 
do projeto, de compreensão do território e sua 
posterior apropriação. Agora, com o urbanismo 
cívico-pedagógico, capitalizamos o que foi aprendido 
e refletimos sobre a necessidade de as pessoas 
não só participarem, mas a partir da pedagogia 
“aprenderem a ser cidadãos” e aportarem o “eu” às 
transformações, à sustentabilidade e proteção de 
seu entorno. Eu participo, eu me formo, eu cuido, 
eu sustento. Trata-se de um processo de implantar 
consciência e aprendizado nos cidadãos.

A EDU FAZ TODOS OS PROJETOS? 

A EDU tem um amplo quadro de desenho público, 
estruturado com profissionais de diversas áreas, mas 
os agentes privados também participam por meio 
de licitações ou concursos nacionais de arquitetura. 
O importante é que o arquiteto não só planeje, mas 
igualmente atue nas obras dos edifícios e espaços 
públicos. Se não há ação nos projetos, corre-se 
o risco de tudo ficar apenas no planejamento. O 
projeto, com todos os seus elementos operativos, 
metodológicos, tem que saltar do papel ou da tela do 
computador para a ação, a realidade do território. 

AS UNIVERSIDADES CONTRIBUEM?

São nossos parceiros as universidades de Antioquia, 
de Colômbia, de San Buenaventura, de Medellín, entre 
outras. A academia dá assessoria técnica e colabora 
com a EDU nos diagnósticos. Por exemplo, no projeto 
do Cinturão Verde Metropolitano, a universidade 
levantou as áreas de risco, fez os estudos hidrológicos 
e geomorfológicos e o censo populacional. Trata-se 
de um aporte intelectual e tecnológico importante.

O QUE É O CINTURÃO VERDE METROPOLITANO? 

O Cinturão Verde Metropolitano, que faz parte 
do macroprojeto ambiental da cidade, é uma 
estratégia de planejamento e intervenção integral, a 
longo prazo, para controlar a perigosa tomada das 
montanhas e consolidar um território equilibrado 
e equitativo na zona de encontro do urbano com 
o rural. Com 75 quilômetros, ele contornará toda 
a parte alta da cidade com três anéis distintos. O 
mais alto, o Caminho da Vida, será exclusivo para 
pedestres, hortas comunitárias e miradores. Será um 
importante elemento para a recuperação de áreas 
rurais e a proteção das nascentes de água. Logo 
abaixo, vem a Rota dos Campeões, com mobilidade 
reduzida, própria para uso de bicicleta, destinado 
a equipamentos de esportes, lazer e cultura. O 
terceiro anel, Corredor de Mobilidade Limpa, é 
a área em consolidação urbana, onde serão feitas 
obras de mitigação de riscos, redes de serviços 
públicos e parques. Será o limite do crescimento da 
cidade nas encostas da montanha e contará com um 
sistema de mobilidade limpa, como monotrilhos. 

“O importante é que o 
arquiteto não só planeje, mas 
igualmente atue nas obras dos 
edifícios e espaços públicos”

PARA CONCLUIR, O QUE É A TERCEIRA 

“LINHA DE NEGÓCIOS”, A ASSESSSORIA E 

CONSULTORIA URBANA E IMOBILIÁRIA ? 

Com a experiência acumulada, a EDU tem hoje 
condições de prestar esses serviços para outras 
cidades, até mesmo de outros países. Como 
exemplo, cito a participação na reabilitação da 
rede de saneamento básico de Bogotá e, em 
Lima, no Peru, a assessoria para o desenho 
de dois parques. (Por Júlio Moreno)
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A disputa pelo título de cidade mais inovadora do 
mundo foi quase uma causa coletiva de Medellín, que 
venceu 250 concorrentes e aumentou a auto estima 
de seus moradores, conta Jorge Melguizo (foto), 
seu ex-secretário de Cultura Cidadã* entre 2004 e 
2011. Para ele, entretanto, os jurados cometeram 
um erro enorme ao dar valor a vários “quês” (os 
resultados), sem mencionar os “comos” (as políticas). 
Jornalista de formação, Melguizo participou no final de 
2013 de um debate sobre cidades criativas promovido, 
em São Paulo, pela Fecomércio, pelo Sesc e pelo Senac. 
Um dos tais “comos” foi a busca de novas 
leituras e respostas aos problemas habituais. 
É bem o caso da incorporação de escadas 
rolantes ao sistema de mobilidade urbana de 

Medellín, 

cidade 

inovadora

Medellín, como se deu na Comuna 13, uma 
das várias localizadas nos morros ao redor da 
cidade, superando as adversidades da geografia 
montanhosa e da ocupação ilegal e desordenada. 
Inauguradas em 2011, elas funcionam no 
mesmo horário do metrô, integrando-se a ele, ao 
teleférico (outra inovação da cidade, datada de 
2003) e ao sistema de ônibus. Jovens da própria 
comunidade foram contratados para trabalhar como 
“gestores pedagógicos” das escadas rolantes. 
O bairro Las Independencias, originado em 1980 
de uma ocupação ilegal, antes impenetrável, se 
converteu em um lugar atrativo, pelas “escaleras 
eléctricas” e pelos murais feitos por jovens da 
comunidade com grafiteiros de toda a cidade.
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ACUPUNTURA URBANA E SOCIAL

Contou muito nesse projeto o envolvimento da 
comunidade no desenho, construção e gestão 
dos equipamentos, os dois primeiros itens sob 
responsabilidade da Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU). A gestão é feita por uma empresa municipal 
de transportes. A articulação de setores municipais 
acostumados a trabalhar de forma isolada, de 
maneira a lograr respostas multidimensionais para 
as intervenções, é apontada como outro “como” 
importante. Mas só se chega a esse ponto a partir 
de outro caminho, segundo Jorge Melguizo: “a 
decisão política de assumir o público como um 
profundo trabalho de acupuntura urbana e social”. 
A participação comunitária assumida como 
essência, e não só como ferramenta de diálogo, é 
fundamental. Ao se aproximar da comunidade, “o 
Estado se faz presente no bairro”. Esse conceito exige 
“uma grande capacidade de escutar e escutar, o que, 
vindo do poder público, é uma enorme inovação”. 

Nesse processo, “a arquitetura social é desenhada 
e construída de forma simultânea e cruzada com a 
arquitetura física”. Há um convencimento de que nos 
edifícios o fundamental é o conteúdo. “Chamamos 
isso de urbanismo social, o que Alejandro Echeverri, 
antigo chefe de Desenho Urbano de Medellín, 
explicou bem ao afirmar que ´a construção por 
si só não muda muito. Nossos projetos formam 
parte de um programa mais amplo de inclusão e 
educação, de estímulo da confiança e de um sentido 
de comunidade em uma cidade muito segregada´”. 

CAPITAL 2021

A nova meta que Medellín se estabeleceu 
é tornar-se conhecida como a Capital da 
Inovação Latino-Americana em 2021. O Distrito 
Medellínovation faz parte dessa estratégia. 
Trata-se de um projeto de transformação urbana e 
econômica que objetiva transformar a região norte 
da cidade em um cluster inovador que aglutine 
pessoas, empresas e instituições para trabalharem 
na esfera da economia do conhecimento com 
projetos convergentes de alto valor agregado. 

O Medellínovation é um desdobramento da 
Ruta N, uma corporação criada pela prefeitura 
local para promover negócios inovadores, sediada 
em um complexo arquitetônico (projetado por 
Alejandro Echeverri e Émerson Marín) que virou 
ícone do vanguardismo da cidade. É também um 
exemplo de outra receita inovadora: as alianças 
público-privadas, com empresários e universidades.
Jorge Melguizo destaca ainda a ênfase política, 
orçamentária e programática na educação e na 
cultura. É emblemática a decisão da cidade de 
suspender, após 17 anos, a realização de uma 
Feira de Livro tradicional, de que ninguém mais 
gostava, para no ano seguinte lançar a Festa do 
Livro, idealizada em conjunto com leitores, livreiros, 
pequenas e grandes editoras e bibliotecários. 
“Chamamos de festa e não feira, porque uma festa é 
para desfrutar e esse é o propósito da política pública 
de leitura: emocionar, entusiasmar com livros. Já 
uma feira é para vender, ainda que agora se venda 
muito mais livros, claro, nessa festa, que inclusive 
ampliou o número de livrarias da cidade”. A festa 
gerou outro produto: o Prêmio Ibero-Americano 
de Jornalismo Gabriel García Márquez. 
O ex-secretário de Cultura Cidadã de Medellín diz 
que “a maneira de fazer as coisas desde uma gestão 
pública que se propõe transformadora resulta em 
uma maior confiança da comunidade em relação 
aos políticos e ao público”. Prova disso é que todas 
as razões apontadas para a premiação da cidade 
são iniciativas públicas, “o que não deixa de ser 
um paradoxo em um país onde a coisa pública é 
sinônimo de má qualidade e de corrupção”. 

*A Secretaria de Cultura Cidadã tem como  
responsabilidade garantir as condições para o exercício 
efetivo, progressivo e sustentável dos direitos à cultura  
dos habitantes de Medellín.

V E J A M A I S C O N T E Ú D O
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