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RESUMO 
 
Objetiva-se socializar em evento científico as aproximações teóricas de pesquisa em elaboração. O objetivo da pesquisa 
é apresentar as aproximações teóricas que permita verificar se o planejamento urbano de Dubai possui estratégias que 
contemplam sua vocação, atendendo às expectativas de turistas e comerciantes. O problema da pesquisa é elaborado 
pela seguinte indagação: O planejamento urbano de Dubai considera o constante desenvolvimento e crescimento do 
comércio e turismo da cidade? A hipótese inicial é de que o planejamento urbano da cidade de Dubai considera o 
constante desenvolvimento e crescimento do comércio e turismo, visando, a cidade e sua economia em constante 
afluxo. O presente trabalho trata de recorte teórico de uma pesquisa em construção, sendo assim, apresentam-se 
aproximações teóricas do planejamento urbano e estratégico conectadas ao tema, revisão bibliográfica e suporte teórico, 
abordagens e aplicações ao tema delimitado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente resumo apresenta-se um recorte de uma pesquisa em construção, a qual está 

vinculada ao Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 

FAG – TC CAUFAG. O objetivo da pesquisa é apresentar as aproximações teóricas que permitam 

verificar se o planejamento urbano de Dubai possui estratégias que contemplam sua vocação, 

atendendo às expectativas de turistas e comerciantes. O problema da pesquisa é elaborado pela 

seguinte indagação: O planejamento urbano de Dubai considera o constante desenvolvimento e 

crescimento do comércio e turismo da cidade? A hipótese inicial é de que o planejamento urbano da 

cidade de Dubai considera o constante desenvolvimento e crescimento do comércio e turismo, 
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visando, a cidade e sua economia em constante afluxo. Realizam-se aproximações teóricas de 

referências bibliográficas conectadas ao tema da pesquisa. Os quatro pilares da arquitetura são 

resgatados, sendo, histórias e teorias; metodologias de projeto; urbanismo e planejamento urbano e 

tecnologias na construção. Contemplam-se teorias e conceitos do urbanismo e planejamento 

estratégico, relacionando-o com o marco teórico, em seguinte, conceitua-se o planejamento 

estratégico da vocação urbana para o turismo e para o negócio, apontando casos de sucesso.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Realizam-se aproximações teóricas conectadas ao tema. De acordo com Gonzales e Holanda 

(1985, p.11), para planejar uma cidade é preciso conhecê-la, de modo a implantar o planejamento 

urbano visando o atendimento especifico as necessidades essenciais de cada local. Quando uma 

cidade atende às necessidades de habitar, circular, trabalhar e ainda ter um espaço para descanso e 

lazer, pode-se dizer que ela é um modelo de cidade ideal Robba e Macedo (2010, p.95). Sendo 

assim, Souza (2004, p.28) ainda alega que as cidades devem ser planejadas tendo em vista o futuro, 

mesmo que, com isto, alguns pontos não sejam atendidos no momento a serem realizados. 

 

2.1 APROXIMAÇÕES TEÓRICAS NOS FUNDAMENTOS ARQUITETÔNICOS 

 

Intercorre uma conexão do tema com os quatro fundamentos da arquitetura, são eles: 

histórias e teorias; metodologias de projeto; urbanismo e planejamento urbano e tecnologias na 

construção; a partir de aproximações teóricas. Logo, de acordo com Ducci (1989, p.11), o 

urbanismo surgiu quando o homem começou a viver em cidades, conseguinte, surge no século XX 

o planejamento urbano, como uma resposta aos problemas enfrentados pelas cidades (SANTOS, 

2014, p.1). Tudo o que o homem faz, necessita que seja pensado e planejado, de forma que, o 

planejamento urbano e estratégico são iniciativas fundamentais no processo de desenvolvimento 

urbano das cidades.   

 

2.2 TEORIAS E CONCEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

O planejamento urbano teve origem no século XX, surgindo como produto de crítica ao 

urbanismo, sendo o marco de uma nova racionalização em relação ao futuro das cidades e seu 
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dimensionamento, a fim de conduzir processos urbanos para metas e objetivos previamente 

estabelecidos (RIZZO, 1993, p.32). Souza (2004, p.28) afirma que o planejamento urbano é a 

criação de condições para uma sobrevivência do sistema em longo prazo.  

 

2.3 CASOS DE SUCESSO DE VOCAÇÃO URBANA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Abordam-se estudos de casos de cidades que tiveram sucesso em seu planejamento urbano e 

estratégico. A cidade de Maringá – Brasil, de acordo com Tows (2015, p.28) foi inspirada na 

cidade-jardim, modelo proposto por Ebenezer Howard em 1997. Meneguetti e Rego, et. al (2009, 

p.49) constatam que a cidade de Maringá foi privilegiada no ponto de planejamento urbano por 

meio de sua qualidade paisagística, facilitando a expansão urbana organizada. Já a cidade de Boston 

nos Estados Unidos se viu destruída após a Segunda Guerra Mundial, entretanto, reergueu-se após 

uma reconversão urbana em 1959, a qual contou com o apoio do governo estadual e políticas 

privadas. Boston teve novas construções e também seus prédios restaurados em um curto período de 

tempo (BARCELLOS e BARCELLOS, 2004, p.3). A cidade de Barcelona na Espanha, segundo 

Budnak e Esser; et al, (2014, p.11), passou por uma libertação de suas ‘‘amarras urbanas’’ após o 

Plano Cerdá em 1980 e também após os Jogos Olímpicos em 1992, delineando uma nova imagem e 

alavancando o desenvolvimento urbano da cidade. Conceitua-se o planejamento estratégico com 

vocação para turismo e negócios como um elemento o qual possui a função de organizar a cidade 

para o consumo de bens e locais atrativos que chamem a atenção dos visitantes (GARCIA, 2008, 

p.4). Isto posto, Foz do Iguaçu – BRASIL é um exemplo de cidade cujo planejamento estratégico é 

voltado para o turismo, a qual foi reorganizada passando por um procedimento de qualificação neste 

âmbito (CURY; FRAGA, 2013, p.473). Ainda assim, a cidade de Gramado – BRASIL no Rio 

Grande do Sul de acordo com Vidal (2012, p.36), também se caracteriza como uma cidade turística, 

tendo em vista seu planejamento estratégico com a finalidade de garantir a qualidade de vida e 

organização dos espaços urbanos e rurais, preservando e mantendo a paisagem natural.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada neste trabalho é a qualitativa, a qual segundo Dalfovo; Lana e 

Silveira (2008, p.41) é aquela que se insere no estudo com dados qualitativos, isto é, a conclusão do 

trabalho não será o maior foco, e a informação coletada pelo pesquisador não será apresentada em 
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números. O estudo realizado se dá a partir de pesquisa bibliográfica, conforme Marconi e Lakatos 

(2003, p.44), o presente trabalho é elaborado em oito fases diferentes, escolher o tema, elaboração 

do plano de trabalho; identificação; localização; compilação; fichamento; análise e interpretação e 

redação. Utilizou-se do método dedutivo, que presume a apresentação de conclusões que devem, 

necessariamente, ser verdadeiras caso todas as premissas sejam verdadeiras (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.92). 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Dubai teve um desenvolvimento rápido e veloz, logo seu planejamento estratégico ficou por 

conta das elites confiáveis, consoante ao autor Elsheshtawy, (2004, p.170), com esse crescimento 

acelerado, o emirado chamou a atenção do mundo inteiro, atraindo público para o turismo e 

negócios da cidade, assim, verifica-se que a cidade de Dubai tem seu planejamento estratégico o 

objetivo de atender o constante crescimento do turismo e negócios da cidade.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Na introdução apresentam-se os elementos que estruturam a pesquisa, demonstrando seu 

objetivo e aspectos gerais. São resgatados os quatro pilares com o intuito de realizar uma conexão 

do tema com os quatro fundamentos da arquitetura, a partir de referências bibliográficas, auxiliando 

como base para a pesquisa. Desdobrou-se nas teorias e conceitos do planejamento urbano e 

estratégico, de modo a compreender como surgiram e qual a sua importância para as cidades, 

apresentando alguns exemplos de casos de sucesso. Retrata-se a história da cidade de Dubai e seu 

Planejamento Urbano, a fim de amparar e auxiliar nas análises da aplicação a serem realizadas.  
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