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Resumo
Este trabalho questiona as relações entre as políticas públicas, a viabilização
econômica e os projetos para grandes intervenções urbanas. Ele tem como objeto de
estudo o desenvolvimento expressivo de ações públicas no Bairro da Luz em São
Paulo, tanto em intervenções materiais quanto legislativas, acompanhado pelo grande
desinteresse do mercado imobiliário em se estabelecer na região. E faz parte de uma
pesquisa maior relativa a “os procedimentos de projeto para a cidade contemporânea”
em condução na FAU USP.
Aqui apontamos o foco específico para os conflitos e contradições entre as
formas que a administração estabelece e as práticas desenvolvidas pelo mercado
imobiliário motivados pelo seguinte:
1. A insistência por parte das administrações públicas em promover grandes
transformações no bairro. As iniciativas perduram há mais de vinte e cinco anos,
marcados quase exclusivamente com a implantação de equipamentos culturais
sofisticados e, mais recentemente, a implantação do maior nó de transportes coletivos
da metrópole.
2. A grande produção de trabalhos dedicados a estudar a condição da Luz,
principalmente acadêmicos, sob os mais variados aspectos, urbanos, sociais,
econômicos.
3. O muito pouco que se estudou os entraves e as contradições explícitas
entre as ações públicas e a incorporação do Capital privado nas articulações
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transformadoras. E, principalmente, a ausência de projetos explícitos e abrangentes
intermediando essas relações.
4. Por considerarmos que aí esta a grande dificuldade tanto de realização
das obras necessárias, como também, e de forma contundente, de absorção e
compreensão das reformas por parte da sociedade civil. refazer
5. A recente aprovação da Lei de Concessão Urbanística, 159/09 (em 22 de
abril de 2009), que concede ao setor privado a condução das operações, não nos
deixa claro quanto, e por quais meios os interesses públicos estão sendo preservados
nela.
Esse artigo aponta algumas reflexões no sentido de organizar a pesquisa
destinada a responder a estas grandes questões:
1. Por que, apesar dos grandes investimentos públicos em equipamentos
culturais e de transportes, o território não reage e estabelece novas condições de
urbanidade e uso, inclusive com desprezível valorização do solo nesta área urbana?
2. Onde se encontra o grande “buraco negro” entre as ações do Poder
Público e o interesse dos agentes do mercado imobiliário no sentido de promover, por
meio de parcerias, as necessárias transformações?
3. Quais decisões e medidas norteiam as administrações públicas recentes
de São Paulo no sentido de preservação do interesse público nas, muito
dispendiosas, obras urbanas e arquitetônicas previstas para a Luz?
4. Em que medida a condução de políticas sem definições mais precisas de
projeto para a condição física e social urbana consegue sustentar uma discussão
profunda sobre as renovações em áreas decadentes da cidade?
Palavras-chave: Projetos urbanos. Cidade contemporânea

Abstract
This work discusses the connections between the public policies, the
economic feasibility, and the projects for large urban interventions. Its object of study is
the expressive development of governmental initiatives in the neighborhood of Luz, in
São Paulo – not only physical interventions but also legislative – which have been
followed by a great disinterest from the Real estate market to settle in the area. This is
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a part of a larger research regarding “the procedures of project for the contemporary
city” conducted by the FAU USP.
Here we show the specific point for the conflicts and contradictions between
the means used by the administration and the practices developed by the Real estate
market, which are motivated by the following aspects:
1. The insistence of the public administration to promote considerable
changes in the neighborhood. The initiatives have lasted for more than 25 years, and
are almost exclusively marked by the implantation of sophisticated cultural apparels,
and more recently the creation of the biggest knot ever in the public transportation
system of the metropolis.
2. The large production of papers, especially academic, that are dedicated to
study the condition of Luz under many aspects – urban, social, and economic.
3. The very few studies made on the obstacles and the explicit contradictions
between the public actions and the addition of private investment in the changing
junctions. And, mainly, the absence of clear and comprehensive projects to
intermediate these relations.
4. We consider this to be a great issue, not only for the execution of the
required works, but also – in a slashing way - for the civil society to absorb and
understand the reforms.
5. The recent approval of the Law of Urban Concession, 159/09 (on April 22,
2009), which concedes the private sector the right to conduct those operations, does
not make it clear how much of the public interest is being preserved, and by which
means.
This article points out to a few thoughts in order to organize the research that
will answer these major questions:
1. Why is it that, despite huge public investments in apparels for culture and
transportation, the neighborhood has not reacted by creating new conditions for urban
life and use, including the land that has been devalued?
2. Where is the big “black hole” between the initiatives of the Public
Administration and the interest of the Real estate agents, in the sense of promoting
these much needed changes through partnerships?
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3. Which decisions and measures have recently guided the public
administrations in São Paulo concerning the preservation of the public interest in those
very expensive urban and architectonic works planned for Luz?
4. To which point the conduction of policies with no precise definitions of
project, for the material and social conditions of the urban area, will be able to hold up
a deep discussion about renovations in decadent areas of the city?
KEY words: Urban projects. Contemporary city
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Uma situação material
O bairro da Luz está localizado no limite Norte do Centro histórico de São
Paulo e apresenta notável importância histórica e geográfica. Ainda hoje é marcado
pelos diversos períodos da história da cidade em sua morfologia e monumentos
arquitetônicos, da cidade colonial restou o Convento da Luz e as marcas dos
caminhos dos Bandeirantes em direção às Minas Gerais. Dos tempos imperiais, o
jardim da Luz, mas o que definitivamente marcará o bairro é a chegada da
modernidade com a estação ali locada pela São Paulo Railway e o Liceu de Artes e
Ofícios.
Hoje o bairro continua sendo a materialidade de sua história, contudo não é
em sua estrutura física, agora totalmente decaída, que as mazelas da cidade
contemporânea são materializadas no ambiente urbano, mas, sim, na extrema
degradação social de seus habitantes.
O processo de decadência da Luz remonta, como do Centro em geral, à
década de 1970. O marco inaugural das tentativas planejadas no sentido de reverter o
processo foi o Projeto Luz Cultural apresentado pelo Secretário de Estado da Cultura
Jorge da Cunha Lima, durante o governo de Franco Montoro do PMDB – o PSDB será
fundado em 1988 pela ala mais liberal do PMDB, incluindo Montoro - entre 1983 e
1986. O projeto propunha o retrocesso no processo de deterioração por meio da
otimização dos equipamentos culturais e monumentos ali presentes.
Tais origens irão demarcar as iniciativas para a área nas décadas seguintes.
Os grandes investimentos em equipamentos de cultura, levados a cabo pelo Governo
do Estado, sem o devido acompanhamento de obras públicas na área urbana, sob
administração da Prefeitura, que serve de suporte e ambiente para estes
equipamentos.
A partir de 1995, com Mario Covas, o PSDB ficará responsável pela
administração estadual até nossos dias, Durante este período acontecerá uma
fabulosa onda de inaugurações de equipamentos de extrema qualidade na Luz.
Covas inaugura a nova Pinacoteca do Estado com projeto de Paulo Mendes da
Rocha, o projeto foi laureado com o Prêmio Mies van der Rohe, e a Sala São Paulo,
com geometria variável é considerada uma das três melhores salas de concertos do
mundo. Tais qualificações estão aqui para indicar a escala urbana dos equipamentos.
Geraldo Alckmin, sucessor de Covas, inaugura em 2004 a Estação Pinacoteca nas
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antigas instalações do DOPS, localizado no meio do caminho entre a Pinacoteca e a
Sala São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa, junto à restaurada e renovada
Estação da Luz.
Entretanto, durante este mesmo período o PSDB só consegue ser eleito para
a Prefeitura em 2005 com o José Serra. Entre os anos do governo Covas até 2004
perdeu a disputa pelo poder sobre a cidade primeiramente para a dupla Paulo Maluf Celso Pitta de 1993 a 2000, definíveis como mais conservadores e comprometidos
com os interesses do mercado imobiliário, nenhuma ação promoveu na região.
Entre 2001 e 2004, a prefeita de São Paulo foi Marta Suplicy, do PT, ao
contrário dos anos anteriores, a gestão do PT privilegia os projetos urbanos, inclusive
porque em sua gestão será aprovado o PDE da cidade que dispõe de uma série de
mecanismos que podem vir a ser muito úteis para transformações urbanas profundas.
A gestão da Marta, amparada pelas discussões acadêmicas do período, passa a focar
mais as potencialidades de entroncamento de transportes que o bairro oferece.
O foco nos transportes metropolitanos continuará em vigência na gestão
Serra (e a continuidade na atual de Gilberto Kassab) impulsionado pelos grandes
dramas de locomoção em São Paulo. Contudo, a presença dos projetos para a luz
alcançará condição ímpar em sua gestão. As obras de transformação da Luz neste
grande nó intermodal, o maior da metrópole, anda em franco desenvolvimento, já
inaugurada a nova Estação da Luz e a conexão trem-metro com grandes
ramificações. Mas, o maior evento está agendado para o próximo ano com
inauguração da linha de metro que conduzirá ao Sudoeste da cidade. Isto tudo
concentrado na região da cidade mais bem servida por equipamentos culturais de
última geração.
O fato de Governo do Estado e Prefeitura do Município engajarem-se de
forma partidária nos projetos para a Luz os movimentou consideravelmente nos
últimos anos. Toda essa emergência e materialização seriam de supor um enorme
interesse dos agentes imobiliários pelo bairro. Mas é o exato contrário.
A mídia nos tem informado do interesse de grandes incorporadoras nos
projeto e nos resultados possíveis em função da Lei de Concessão urbanística. No
entanto verifica-se mais uma posição de espera, de stand by, por parte destas
empresas. O que mais se verifica agora, como nos últimos 25 anos, é uma total
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desconfiança do setor privado em relação à capacidade do poder público levar
adiante a parte que lhe cabe no processo.
Essa desconfiança é motivada pelos próprios antagonismos internos à
administração pública, a ciclotimia das políticas movida pelos interesses partidários,
os embates político-partidários levados à condição de revanche na esfera da
materialidade urbana, as indefinições dos corpos técnicos capazes de produzirem
com autonomia os projetos urbanos e de leis em concordância com as novas
potencialidades urbanas.

Fig 1: O Estado de SP em 20/12/09. Fig 2: Perímetros das ações na Luz; fonte: site PMSP

O atual projeto, que ainda não existe em condições efetivas, prevê a
transformação de uma área de 225 hectares na região chamada de “cracolândia”, tal
seu grau de decadência social associado ao consumo do crack. A Nova Luz receberá
novos edifícios de uso misto e substancial manchas destinadas à habitação de
interesse social. Vários foram os planos de massas apresentados até então, o projeto
já foi capitaneada pela Secretaria de Planejamento do Município, pela EMURB
(Empresa Municipal de Urbanização) e, agora, estará, como previsto pela lei 158/09
em aberto para ser negociado com o setor privado.
Parte das quadras já foi demolida e a região está pior do que jamais esteve,
os dramas sociais agravam-se e as ruínas, agora literais, acumulam-se, o preço do
solo continua em baixa. Ao mesmo tempo em que se aguarda por novos tempos em
decorrência da aprovação da lei, aumentam as desconfianças, das garantias exigidas
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pelo mercado imobiliário e da sociedade em relação a qual será o destino do bairro
sob o domínio das empresas privadas.
O grande destaque dado à Luz estes anos somada a sua própria importância
histórica faz com que exista uma imensa produção teórica e crítica sobre o bairro,
seus projetos e seus possíveis destinos. Grande parte dos trabalhos de graduação,
mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo dedica-se a discutir ou projetar
para a região. Entretanto, pouco se pode observar de estudos destinados a entender
por que os projetos não são conduzidos à execução, qual enclave segura o
desenvolvimento e, principalmente, quais as resistências por parte da iniciativa
privada em relação a estes projetos.

As questões
O que temos aqui neste trabalho é a exposição do andamento futuro de
pesquisa que responda a quatro questões básicas sobre a impossibilidade de
promover grandes, e necessárias, transformações urbanas na maior metrópole do
Brasil. Nem a parte aqui apresentada nem o trabalho todo “Os procedimentos de
projeto para a cidade contemporânea”, pesquisa maior onde este insere-se, tem como
ponto central o bairro da Luz, ele comparece unicamente como um ponto onde as
questões que estamos conduzindo explicitam-se de forma contundente. As questões
são elementares, de senso comum, queremos colocá-las de modo a conseguir
especulações mais profundas:
1. Por que, apesar dos grandes investimentos públicos em equipamentos
culturais e de transportes, o território não reage e estabelece novas condições de
urbanidade e uso, inclusive com desprezível valorização do solo nesta área urbana?
2. Onde se encontra o grande “buraco negro” entre as ações do Poder
Público e o interesse dos agentes do mercado imobiliário no sentido de promover, por
meio de parcerias, as necessárias transformações?
3. Quais decisões e medidas norteiam as administrações públicas recentes
de São Paulo no sentido de preservação do interesse público nas eminentes
concessões dos projetos e obras urbanas para o setor privado?
4. Em que medida a condução de políticas sem definições mais precisas de
projeto urbanístico consegue sustentar uma discussão profunda sobre as renovações
em áreas decadentes da cidade?
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1. É de se supor que a reação do território em relação aos investimentos
realizados no bairro da Luz fosse muito favorável à criação de um novo ambiente
urbano, muito freqüentado, por diferentes camadas da estratificação social, jovens
estudantes, senhores aposentados, e, que no decorrer do tempo, muitos deles até
fizessem a opção por morar no bairro e conferir-lhe assim um novo significado para a
cidade. Afinal, os equipamentos culturais constituem-se em dos mais representativos
motores de transformações em áreas centrais pelo mundo todo nas últimas décadas,
então os grandes investimentos em equipamentos de excelência para a Luz
fatalmente promoveria uma grande transformação e a expulsão dos usos degradados
e degradantes que caracterizavam o bairro, mas não foi o que aconteceu.
Ao contrário, tudo piorou, quando se implantou o programa “Luz Cultural”,
sequer o termo cracolândia existia, até porque ou o craque ainda não existia ou não
era difundido na opinião pública. Em geral o senso comum dos meios acadêmicos e
técnicos aponta identificam essa negativa em: 1. A ausência de ações e projetos para
as áreas públicas ou o caráter interiorizado destes equipamentos, a não amarração
dos equipamentos à situação urbana. 2. A inoperância do poder público e suas
políticas para a habitação em bancar um grande projeto de habitação social e
transformar o bairro em um grande conjunto habitacional no Centro de São Paulo,
com grande população capaz de movimentar o comércio, os equipamentos culturais e
usufruir da rede de transportes do Metrô. 3. Principalmente, à ciclotimia das
administrações públicas e a falta de continuidade nos programas e projetos de uma
gestão para a outra.
Entretanto, essa questão apresenta ouras variáveis. Qual era o projeto para a
Luz no começo das implantações dos edifícios culturais? Ou, qual é o projeto? Uma
vez que a insistência com a cultura permanece com a cogitação do mais monumental
de todos dedicado à dança. Será que projetos nas áreas públicas, calçamentos,
praças, mobiliário faria com que as coisas fossem diferentes?
Mais recentemente a proposta da “Nova Luz” contempla certa imagem de
cidade com seus múltiplos usos a ser lá implantada lá, ainda com projeto muito difuso.
Agora a impressão que fica é de que a questão é somente a produção usual de
cidade, moradores, alguma oferta de empregos e o grande catalisador de urbanidade
é reconhecido na rede do Metrô, com quase um século de atraso. Onde foram parar
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todos os investimentos na cultura? Em que condições eles configuram lastro para o
que se propõe hoje, quer nos leilões de áreas tentados sem sucesso ou na
“concessão urbanística” como nova tentativa?
Se

observarmos

algumas

das

notórias

intervenções

européias

que

propuseram transformações urbanas a partir de equipamentos culturais, verificaremos
condições muito precisas de projeto, além das de cunho funcional e estratégicas,
estas também bastante claras. Existem definições de projeto (e só conseguidas por
meio destes) em condições de materializar transformações nos ambientes urbanos
além dos valores agregados ao edifício cultural. Eles demonstram o estudo critérios
das escalas, estruturas e morfologias operadas. Sabemos o que está sendo proposto,
o território reage a impulsos definidos.

Fig 3 e 4: A área de intervenção da Nova Luz e seu posicionamento na cidade

Para exemplificar em termos concretos: O complexo formado pelo Museu de
Arte Contemporânea (Richard Meyer) e pelo Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (Helio Piñon) nas reformas do Javal em Barcelona, um caso clássico.
Primeiramente, ele faz parte de um conjunto de ações no Centro histórico da cidade.
Mas a transformação da área contempla tanto a escala do Centro como a do locus
específico. O projeto é de um trecho urbano antes de tudo, o museu e a casa de
cultura vem junto, são arquiteturas (no sentido tectônico e funcional) que povoarão e,
talvez, determinarão o perfil dos usuários e os modos de transformação funcional
deste trecho urbano.
O conjunto é definido por duas pequenas praças resultados de antigos pátios
de construções medievais, elas definem o que compete a arquitetura e não o
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contrário. Sem transformação alguma de traçado ou construções, se redimensiona o
papel das duas principais ruas de acesso à área, uma acesso desde a rambla, outra
paralela à essa, o que restou das construções históricas formam um pano de fundo
cenográfico porém estruturador dos limites da praça principal, a preservação da
história construída não impede novas dinâmicas. O resultado é uma praça-pátio entre
o Mac e o antigo convento, com ligação ao CCCB e a uma outra área que viria (já
está) a ser ocupada por novas edificações de diversos usos satélites ao uso cultural
ou não. O resultado é uma escala muito agradável, um recinto urbano sempre
freqüentado que estimula a implantação de bares e restaurantes, entre outros. Mesmo
o edifício do MACBA, apesar do vocabulário formal e tectônico muito batido, está na
medida, o projeto é muito interessante porque todas as condições que definem sua
implantação urbana são apropriadas e favoráveis.

Fig 5 e 6: MACBA e CCCB, Barcelona (Google Earth e foto do autor)

A transformação promovida pelo MACBA é localizada, opera a escala do em
torno próximo. Em outra escala encontra-se a Museunplein em Amsterdam, um
grande evento em si, ele não precisa de funções outras para existir como fato urbano
de grande freqüentação. Mas, sua escala de grande evento urbano formado pelos
museus Rijksmuseum (séc XIX, P. J. Cuypers) e Van Gogh (G.Rietveld, 1973 e K.
Kurokawa, 1999) e mais a biblioteca municipal, impõe que esteja conectado à placamãe, ela deve fazer sentido e proporcionar permeabilidade na malha estrutural
urbana.
Isso se materializa na conexão entre as cidades histórica e moderna, na
transição entre os tecidos dos canais do século XVII para a cidade moderna de fins do
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século XIX, está incrustada lá, fazendo o papel de conector entre retículas urbanas e
layers históricos diferentes. Por ela passa grande parte do sistema de transportes
públicos e a primeira grande avenida perimetral da cidade, a que circunda o Centro
com seus canais.
A Museunplein é um exemplo de projeto urbano contemporâneo, sua
materialidade articula escalas diversas, mesmo sem nenhuma menção, ou visitas, aos
seus museus, ela é importante dispositivo de conexão da cidade na escala
estratégica. Por outro lado é ambiente tranqüilo e aprazível configurado por extenso
plano gramado na escala de praça que recepciona a freqüência aos museus.
Nos dois casos o território tem com que reagir, existe um ambiente urbano
criado por meio de projetos inseridos em planos claros e com alto grau de definição.
As indefinições não permitem novas realidade urbanas, permitem, ao contrário, o
vago, o de ninguém nem para ninguém, mais parecem grandes obras a justificarem
gestões públicas sem compromissos com os destinos futuros da cidade

Fig 7 e 8: Museunplein, Amsterdam (Google Earth e foto do autor)

2. As administrações públicas municipais pelo mundo todo apresentam uma
situação econômica muito específica nos últimos anos do século XX, as demandas
são enormes, a manutenção da infra-estrutura e do corpo técnico burocrático é
imensa e dispendiosa, praticamente todas são deficitárias. As viabilizações dos
grandes projetos urbanos conduzidos nas grandes cidades do mundo, e isso é quase
consensual em termo internacionais, necessitam do capital privado, seja por meio dos
agentes do mercado imobiliário, sejam financiadas pelo capital flutuante internacional.
As parcerias público-privado se estabelecem sempre em termos de interesses
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próprios negociados e impulsionados por interesses comuns, e estes com certeza
existem, porque se não existirem não existe ressonância na sociedade para
transformar a área urbana, ou não existe meios econômicos que forneça bases para
estabelecer as parcerias.
As novas dinâmicas urbanas são, na maior parte das intervenções recentes,
desejadas pela sociedade geral, (certamente também são imensamente criticadas por
alguns setores dessa própria sociedade) a necessidade de geração de empregos, de
movimentação econômica, de viabilizar novos empreendimentos. E, mais, propaga-se
a idéia dos novos eventos e cenários urbanos que acompanham as mudanças
funcionais, o que eleva a auto-estima do cidadão e orgulho cívico municipal. Também
é claro que as disparidades sociais não são resolvidas por estas vias, mas, sem
despreze-las, não estamos pondo isso em discussão nas questões que estamos
colocando aqui.
Mas faz parte destas questões colocar que, em se considerando o grande
interesse econômico despertado por estas obras, mais, considerando também que a
grande em quantidade e qualidade infra-estrutura e super estrutura (os edifícios
culturais) instaladas na Luz; ainda assim a distância entre as propostas da
administração pública e o interesse do capital privado para uma possível PPP na área
é oceânica. Isso em uma cidade com um poder construtivo privado comparável aos
maiores do mundo.
Certamente temos em São Paulo grandes pressões dos interesses de
incorporadoras e empreiteiras sobre os destinos da cidade. Por outro lado existe por
parte da cidade os esclarecimentos necessários para que esta pressão seja
canalizadas para obras que, sem inviabilizar os investimentos e seus lucros,
conduzam à novas condições urbanas para zonas degradadas da cidade?
As definições de planos, projetos e estratégias e garantias de continuidade
estão colocadas nas mesas de negociações. Os setores privados em condições de
investimentos conseguem saber o que de fato está sendo proposto para a cidade? Ou
quais novas dinâmicas urbanas grandes projetos podem proporcionar (durante a
execução e depois do novo ambiente configurado) além do varejo das operações do
mercado imobiliário na cidade?
Aparentemente não se considerarmos o que vem sendo divulgado pela
mídia.
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Em 2008 foram feitos leilões de glebas para as incorporadoras que apesar de
comparecerem não se interessaram pelo arremate de qualquer uma delas, deixando
claro a pouca ressonância que o projeto obteve perante a iniciativa privada. Em parte
podemos considerar o desinteresse motivado pela dúvida quanto ao retorno do
investimento. Mas, também devemos considerar outros motivos como as incertezas
quanto às continuidades do projeto e a falta de clareza quanto ao próprio.
As empresas convidadas ao leilão declararam o desinteresse justificado pela
grande quantidade e concentração de áreas destinas a habitação de interesse social
(ZEIS), alegando a formação de um gueto ou de um grande “conjunto habitacional”
concentrando uma população com pouco poder de movimentação econômica,
comprometendo o em torno e mesmo a infra-estrutura e sua manutenção. Também
questões relativas ao patrimônio histórico local e a legislação para sua preservação
punha em cheque alguns tipos de empreendimentos pretendidos.
Em 2009 a aprovação da lei de Concessão Urbanística e o edital para a
contratação de escritório para desenvolvimento do “projeto”. A total inversão das
etapas para um razoável organograma de uma operação desta ordem. Junto com
isso, uma dificuldade ainda maior que a complexidade metropolitana já estabelece de
agregar outras escalas à local da intervenção.
A leitura geral do processo é que parte que cabe ao poder público e esperase que ele cumpra está sendo transferido, delegado.
Para a questão das parcerias e suas análises, inclusive na esfera acadêmica,
é necessária uma pesquisa junto às grandes incorporadoras de como elas enxergam
estes processos auaís em escala global, como se processam os planos estratégicos
destas empresas.
Uma vez que falar em especulação imobiliária hoje é anacrônico e inexato
devemos compreender os mecanismos de planejamento estratégico empresarial
destas empresas. Nem tanto entendê-los estruturalmente, mas, sim, como elas geram
mapografias na cidade.
Os investimentos privados nos últimos anos em São Paulo pregaram-se aos
grandes equipamentos públicos, principalmente às novas estações do metrô, no
entanto nenhuma ação colaborativa mais expressiva foi conduzida no sentido de
agregar os investimentos públicos aos privados, proporcionando transformações mais
profundas nas áreas operadas.
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Devemos ouvir como o mercado imobiliário enxerga estes fenômenos, eles
conhecem obviamente de outras nacionalidades, mas como se enxergam em um
processo desta natureza. Não para satisfazer seus interesses, mas para saber que
parte da produção social da cidade lhes cabe, tanto em investimentos quanto em
retornos.
3. Na questão anterior ao falarmos da prefeitura estar delegando o que é seu
exercício, questionamos qual a participação da administração pública no sentido de
preservar os interesses públicos nestas grandes obras e com quais instrumentos?
Os modelos das parcerias em outros países colocam a administração pública
e os poderes institucionais e legais na posição de definidor do caráter estratégico das
intervenções de organizador e promotor da defesa dos interesses públicos.
Este exercício é o que define o projeto urbano e o ambiente que se deseja,
mesmo que venha a percorrer uma grande sequência de outras etapas de projetação
até chegar aos projetos executivos dos edifícios e espaços públicos.
A questão são as definições locais e suas ressonâncias nas demais escalas,
no caso da Luz, à escala metropolitana. Cabe à administração pública, eleita
popularmente para, entre outras, esta finalidade, estabelecer as estratégias e
programas para a intervenção e as relações da escala estratégica ao desenho das
morfologias disponibilizadas para as ações do setor privado.
O processo da Luz induz à síntese deste fluxo operativo levado à cabo nos
granes projetos urbanos contemporâneos.
A “concessão urbanística” como um instrumento de pura e simples
transferência do papel do Estado para o setor privado, amparada unicamente em uma
carta de intenções difusas e desprovida de proposições de materialidade. Pior,
desprovida de qualquer definição estruturadora além dos limites da concessão, da
preocupação com o enraizamento e com a impregnação com o resto da cidade, não
pode ser considerado projeto urbano e, muito menos, pode dar qualquer garantia de
que o poder público possa preservar o interesse público e urbano nas obras, caso
elas ocorram desta forma.
4. A questão do projeto urbano, e da ausência dele no caso da Luz,
concentra todas as demais questões aqui apresentadas. O projeto urbano em suas
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variadas esferas é o veículo para a realização das transformações urbanas
conduzidas em áreas centrais deterioradas pelo mundo todo. E, mais importante, é o
instrumento para sua viabilização na medida em que explicita para os diversos
setores da sociedade as características, qualidades e potência das transformações e,
também, porque faz os diversos acertos necessários com os instrumentos legais
necessários para as realizações.
Projeto urbano implica em uma grande série de análises e ações, promovidas
pelos três poderes institucionais, em esferas distintas, legislativas, jurídicas e
executivas, porém integradas no projeto. Muito além, e aquém, das soluções
indicadas pelos arquitetos e urbanistas nos desenhos dos espaços, a estruturação de
um projeto urbano abarca toda espécie de conhecimentos e ações urbanas. Se
antecedendo as materializações gráficas necessita-se de todo o aporte jurídico e
legislativo, intermediando o processo todo necessita-se com maior intensidade de
clareza estratégica para movimentar tamanho trabalho social, enorme impacto
ambiental e montanhas de dinheiro. Não é uma produção de uma única gestão
pública.
Contudo, nada disso existe se não houver materialização dos fatos
estratégicos e programáticos, se não tornar-se sensível, compreensível e avaliável. O
desenho é a instância da síntese de todo o trabalho, anterior a ele, estrutural da
intervenção urbana, da mesma forma que é suporte sintático, tectônico e semântico
da construção física dos novos ambientes urbanos propostos.
Portanto, quanto mais profundas forem as decisões e informações dos
desenhos, estaremos mais próximos das realizações e mais seguros quanto às suas
propostas. E, certamente, mais próximos de efetivar os convencimentos didáticos
perante os investidores necessários para a viabilização econômica da intervenção.
Evidentemente, o grau disciplinar das decisões gráficas é variável e aberto,
os processos posteriores de detalhamento das partes e/ou setores do desenho
urbano, pode seguir trajetos vários, nos casos estrangeiros tem-se utilizado dos
concursos ou contratação de escritório do star-system internacional, ou mesmo
transferências tipo “concessão urbanística”, porém amparada - e assegurando o
interesse público - nas instâncias anteriores do projeto urbano.
A essência do projeto urbano em sua materialidade gráfica está muito mais
vinculada aos aportes e costuras entre as diversas escalas de planos diretores,
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planos estratégicos, estratégias locais, programas e massas construídas. Essas
costuras apoiadas sobre as análises das realidades morfológica e social (incluído aqui
o cultural) e sobre os trabalhos multidisciplinares de montagem do projeto urbano são
as atribuições urgentes do desenho urbano.
Para a Luz, em São Paulo, o que temos acompanhado é que a ausência
desta linha de montagem deste processo operativo tem conduzido a sucessão de
fracassos. Parece-nos evidente que antes de licitação para contratar escritórios para
desenvolvimento de projetos e antes de aprovar leis de concessões deveríamos ter
circulando pela sociedade um projeto para a Luz que articulasse o plano de
transportes públicos, que definisse um caráter funcional e morfológico para a área
afetada, as decisões em relação à produção das habitações de interesse social
agregadas e potencializadas por outras formas de ocupação, uma pré-visão das
ressonâncias e reações do entorno próximo e das conexões com áreas distantes (de
novo a compreensão das escalas e as definições de suas interações...)
Contudo, a organização destes trabalhos projetuais em si não tem garantido
as continuidades das operações. O corpo técnico da Secretaria de Planejamento na
gestão de Marta Suplicy, 2001-2004, era altamente qualificado e profundamente
atento às discussão e materializações urbanas atuais, tínhamos profissionais do nível
de Pedro Sales, José Magalhães Jr, Celso Franco, José Geraldo Oliveira, as
discussões e encaminhamentos com as Operações Urbanas foram encaminhadas
nas perspectivas de projetos urbanos claramente colocados, porém necessitando das
articulações e continuidades efetivas.
Com relação às O.U. as dificuldades são maiores ainda, seus perímetros
superdimensionados são mais resultados das intenções de arrecadação via outorgas
do que de estudos morfológicos ou estruturais, isto, entre outros fatos, as tem
inviabilizado. Entretanto, a área da Luz, mais enxuta, densa e equipada, fazia parte
dos projetos em andamento em SEMPLA naquele momento e conduzida por esta
equipe técnica. Mas, em 2009 quando é aprovada a Lei de Concessão Urbanística,
absolutamente nada se fala sobre os trabalhos daquela equipe. A comprovação de
que só os meios técnicos e disciplinares de planejamento e projeto urbanos não
estabelecem as condições de efetivação para estas operações.
Sobre este aspecto seria interessante observar alguns andamentos fora do
Brasil,

vários

foram

experimentados,

muitos

fracassaram

e

outros

foram
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consolidando-se entre os finais dos anos de 1960 e meados dos 80. Um caso
merecedor de atenção em como conduziu as reformas urbanas é o ateliê de projetos
urbanos - APUR - e as Zones d’Aménagement Concerté - ZAC - em Paris. Aqui de
forma muito sintética, cabe ao APUR a realização de projetos, estudos em geral e
assessoria em relação à aprovação das ZACs. Estas por sua vez são demarcadas e
criadas seguindo critérios de análise urbana e condições materiais de transformação.
A descentralização administrativa contribui para a eficiência dos trabalhos e os
estudos e análise do organismo supra setores administrativos e de caráter consultivo
(o APUR) garante as conexões com a infra-estrutura de transportes, as conexões com
a cidade, o caráter e a cultura implantada em cada ambiente com considerável
abertura para o exercício dos escritórios de arquitetura e do mercado imobiliário
dentro das condições previstas pelo projeto urbano.

Fig 9: ZAC de Rive Gauche e Bercy, Paris (Googl Earth). Fig 10: Áreas de intervenções,
inclusive as ZAC (em laranja), Fonte: APUR. Fig 11: ZAC de Rive Gauch (foto do autor)

As situações projetadas
A inoperância das políticas de viabilização dos grandes projetos urbanos fica
exposta ao observarmos o caso da Luz, ele demonstra a aplicação de análises e
propostas desprovidas de profundidade, escolares demais, carecem da compreensão
da abrangência do projeto urbano na esfera administrativa e junto à sociedade civil.
As complexidades local e metropolitana exigem mecanismos analíticos muito
além das casuísticas interpretações de território corrompido e uma aspiração de
cidade asséptica o substituindo. As inúmeras realizações na área permanecem como
um registro eficaz da precariedade de conceituação de ‘projeto urbano’ e dos
mecanismos para sua viabilização que administração pública paulistana apresenta.
Não nos propomos entrar no pantanoso terreno de traçar uma crítica ao
momento político do neoliberalismo na cidade contemporânea, podemos encará-lo
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aqui como uma realidade a ser suportada conscientemente, como o fatalismo
metropolitano do capitalismo avançado sugerido por Rem Koolhaas. Mas se
caminharmos pela via de que é inquestionável, a realidade de economia global; ainda
assim, e mais, espera-se que a eficiência, agregada à propaganda neoliberal,
conduza a uma substancial melhora das condições de vida por meio da preservação
de um interesse público, coletivista, ou mesmo pela necessidade de evitarem-se
grandes revoltas urbanas. Mas não temos esta compreensão do neoliberalismo na
cidade por aqui.
O projeto urbano para a cidade inserida na realidade material, econômica e
política atual, exige um entendimento profundo das condições contemporâneas,
globais, imediatas e midiáticas. O projeto urbano não é um mecanismo linear e
matricial, as redes operativas dele estabelecem-se em patamares de fenômenos
culturais profundos, o projeto-desenho apresenta-se como potente síntese da
compreensão das dinâmicas e culturas (sentido amplo) urbanas na era da
informatização, nesta condição de síntese analítica, estabelece-se como plataforma
para a transformação, para o devir na cidade.
Os projetos internacionais estão muito longe de servirem de modelos para as
condições e necessidades de São Paulo, em via de regra os problemas aqui são
muito mais complexos do que aqueles que assistimos no hemisfério Norte. Todavia
eles devem ser encarados como elementos para analises formadoras de um
posicionamento crítico e metodológico para as necessárias transformações na
metrópole paulista.
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