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Introdução: A transdisciplinaridade e as ferramentas de “suporte à decisão”
representam - no contexto da ciência urbana - relevantes instrumentos de
adaptabilidade responsiva face aos entraves comuns da temática urbana no Brasil. O
presente trabalho trata de uma metodologia transdisciplinar de análise urbana do bairro
Nova Esperança em Timóteo-MG. Nesse caso, a conformação entre
transdisciplinaridade e análise do território representa uma ferramenta útil de suporte à
tomada de decisão no processo de planejamento urbano, auxiliando a definir diretrizes
urbanísticas que visem a melhoria dos serviços ambientais urbanos (RUTKOWSKI et
al, 2013), tendo em vista uma gestão cada vez mais sustentável. Objetivo: Objetiva-se
compreender como processos transdisciplinares de análise urbana podem contribuir
para um processo de planejamento efetivo (isto é: voltado à cidade real), e como os
mesmos podem auxiliar no processo de microplanejamento e na elaboração de
diretrizes urbanísticas que intencionem o desenvolvimento social, econômico e urbano
local. Metodologia: A base metodológica adotada foi a do transecto rural-urbano
(DUANY & PLATER ZYBERK, 2003), apreendendo a paisagem urbana através de
seções transversais que representam e analisam a situação do uso real comparada ao
uso legal do solo verificado no perímetro do bairro Nova Esperança, em Timóteo-MG,
determinado pela legislação urbanística vigente no município. Parte-se da problemática
proposta por Leite (2012), que indaga quais mapeamentos e imagens da cidade podem
ser apreendidos (as), descritos(as), e construídos(as) em regiões metropolitanas cada
vez mais fragmentadas e em perpétua mutação. Resultados: Desconsiderar a influência
do território no fenômeno urbano tem sido uma postura comum no planejamento das
políticas públicas no Brasil (SANTOS, 1985). A busca de políticas públicas planejadas
em função das diferenças internas ao território da cidade é uma tendência
contemporânea, cuja ênfase estratégica é a descentralização (KOGA, 2001).
Descentralizar o governo das cidades significa criar mecanismos inovadores de gestão
que considerem as particularidades de cada região, impulsionando potencialidades de
desenvolvimento local de maneira participativa. A utilização de uma linguagem
gráfica como suporte ao planejamento urbano possibilita o entendimento claro não só
de técnicos e planejadores envolvidos na temática, mas também de leigos, sobretudo
em casos onde componham um sistema de informações municipais  disponível para
consulta por parte da sociedade civil. O estudo mostrou que a aplicação da técnica é
permissível para estudos científico-urbanos que se objetivem a revelar as múltiplas
realidades do território, sobretudo daquelas localidades rejeitadas pelo poder público e
pela iniciativa privada, configurando-se, portanto, como principal urgência para o
planejamento urbano efetivo. A importância em se dedicar especial atenção e se
conduzirem investigações aprofundadas sobre as diferentes áreas urbanas é uma
tendência do planejamento na contemporaneidade para entendermos como a cidade
toma forma (KOOLHAAS, 2013). Conclusão: Compreender e representar as múltiplas
dinâmicas e realidades sociais do espaço urbano - através de processos participativos e
transdisciplinares - são formas válidas de se aproximar cidadão e cidade, promovendo,
como sugere Habermas, maior grau de legitimidade e representatividade às ações do
poder público e da iniciativa privada.
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