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Apoio

Editorial
A cidade desempenha hoje papel econômico diferente do que em período anterior. A
crise de produtividade do fordismo também significou uma crise do Estado keynesiano, com
ampla e grave consequência para as finanças públicas, em particular dos poderes locais, nos principais países do mundo. A forma das principais cidades mundiais – depois muitas outras, pequenas, médias e grandes – reagir a esta crise foi expandir o seu papel econômico por meio da criação
de ambiente institucional, político e físico propício ao desenvolvimento dos negócios globais.
Com isso, conseguiram atrair novos capitais e visitantes. O mundo dos negócios globalizados
segue uma revolução nas tecnologias dos transportes e comunicação. Novas empresas e filiais são
criadas e transferidas de um lado a outro do mundo, buscando vantagens competitivas de várias
ordens, em particular novos mercados. A expansão do consumo se dá em função do avanço do
turismo (com a atração de visitantes solváveis), mas também com o desenvolvimento dos novos
negócios, que requerem espaços próprios para as elites locais gerenciais. Espaços VIPs são criados
por toda parte, incluindo aeroportos, shoppings, escolas, universidades, clubes, condomínios
etc.: espaços espetacularizados, que sirvam ao marketing das cidades, que lhes imprimam novas
identidades (image-making) e significados (branding). Há várias formas de realizar um projeto
de espetacularização urbana, mas talvez o mais utilizado hoje seja por meio dos grandes projetos
urbanos, muitas vezes por ocasião de algum grande evento, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Expo etc. A realização de tais projetos produz efeitos em múltiplas e variadas dimensões
do espaço social, o que coloca desafios importantes para sua análise.
A publicação, pela RBEUR, de uma segunda parte do dossiê sobre Cidade, espetacularização e os grandes projetos indica a atualidade desta discussão. Foram muitas as submissões e,
mesmo após a criteriosa seleção que é característica do padrão da revista, o número de artigos
selecionados não coube em uma só edição. Assim, publicamos neste número, no núcleo temático, mais sete artigos que compõem o dossiê. O dossiê completo, juntando os trabalhos
aqui publicados com os que foram publicados no v. 16 / n. 1 da RBEUR, totaliza 14 artigos.
O artigo de Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, intitulado Coalizões urbanas no país do
Futebol: relações entre o megaevento Copa do Mundo 2014 e o mercado imobiliário, discute o impacto que teve a Copa no mercado imobiliário da cidade de Natal (RN). Explica todo o trajeto,
desde a candidatura da cidade até a realização dos jogos, discutindo o papel que teve a “coalizão”
entre Estado e interesses privados na produção do novo estádio de futebol e em obras de mobilidade complementares. O autor trabalha com uma versão modificada e adaptada do conceito de
coalizão pró-crescimento ou de máquina de crescimento urbano, antes elaborado para explicar
o desenvolvimento de cidades americanas. Explica que, em Natal, há um foco exacerbado nos
interesses dos agentes do mercado imobiliário, diretos beneficiários da “valorização” imobiliária
advinda dos investimentos realizados na cidade visando à realização da Copa. Os preços dos imóveis nas áreas do entorno dessas infraestruturas (Arena das Dunas e obras de mobilidade) assim
revelam. Natal é uma cidade média, mas muito do que é discutido no artigo pode ser revelador
de processos análogos acontecidos nas demais capitais da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Alexandre Sabino do Nascimento assina o artigo de título A metrópole e as perfídias
do capital: uma análise da relação entre Estado, megaeventos esportivos e grandes projetos de desenvolvimento urbano na (re)produção do capital e da cidade contemporânea. O foco da análise
é a cidade do Recife, seu entorno e o estado de Pernambuco. O autor analisa o conjunto de
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investimentos que vêm sendo operacionalizados na região pelo Estado e pela iniciativa privada, na última década. No que diz respeito às obras para a Copa do Mundo de 2014, explica
que todo o processo foi permeado por total falta de transparência, com a adaptação de leis e
normas para servir aos propósitos específicos dos interesses privados e públicos envolvidos.
Revela uma intricada engenharia institucional, política e financeira, por meio da qual foi
possível viabilizar os empreendimentos, em particular a Itaipava Arena Pernambuco e obras
de mobilidade. Todo o desenvolvimento transformou uma grande área próxima ao Recife,
antes predominantemente de ocupação rural, em nova fronteira para o mercado imobiliário,
com a previsão, inclusive, da complementação de grande empreendimento imobiliário nos
próximos anos, a Cidade da Copa. O consórcio responsável pela construção da Arena, além
de poder explorá-la por 33 anos, foi protegido contra riscos financeiros de toda ordem, garantindo a lucratividade futura para os investidores, mesmo que seja à custa do erário público.
O artigo A BMW em Araquari/SC e o planejamento de ocasião: o Estado como agenciador
da flexibilização urbana, de Charles Henrique Voos e Luiz Eduardo de Carvalho Silva, tem
como foco a mobilização realizada pelos poderes públicos para atrair para a pequena cidade
de Araquari, em Santa Catarina, a BMW. A instalação da nova fábrica de automóveis teve
um impacto significativo na região, em particular em Araquari. Esta deverá ver a sua população crescer velozmente, nos próximos anos, tendo, para isso, que implantar infraestrutura
própria e novas áreas residenciais. O mesmo esforço que levou a BMW – que foi chamado
de “projeto farol” – a se instalar na cidade é também empreendido para atrair novas empresas para a região, que foi escolhida pela BMW devido a vários fatores. Além dos incentivos
fiscais municipais e estaduais, a cidade situa-se em corredores viários importantes, próxima a
vários portos e aeroportos, dispõe de mão de obra qualificada e, na vizinha Joinville, há várias
instituições de ensino técnico. Mais do que tudo, o apoio institucional recebido, por meio de
um “planejamento de ocasião” que levou à modificação da legislação urbanística de forma em
nada participativa, foi fundamental. O resultado é a exacerbação da especulação imobiliária.
Em seguida, o artigo A produção da “Cidade Olímpica” e o contexto do empreendedorismo urbano no Rio de Janeiro, de Fabio Silveira Molina, discute o papel instrumental dos
megaeventos no processo de reestruturação da cidade do Rio de Janeiro e de afirmação do
projeto de cidade associado à política urbana neoliberal. O texto evidencia elementos de um
continuum na produção da chamada Cidade Olímpica, especialmente a partir dos Jogos Pan
-Americanos Rio 2007 e rumo aos Jogos Olímpicos de 2016. Ele mostra como os sujeitos, articulações políticas e projetos urbanos em curso utilizam-se de padrões e reproduzem modelos
de gestão urbana e de urbanismo baseados nas matrizes do empreendedorismo urbano e do
planejamento estratégico. O autor também apresenta e discute os principais projetos quanto
à conformação de centralidades e seus efeitos de fragmentação territorial.
O artigo O espetáculo dos espaços públicos: vivências e expressões culturais na Zona Portuária do Rio de Janeiro, de Flora d’El Rei Lopes Passos, busca reconhecer as múltiplas identidades territoriais entrelaçadas às expressões culturais na área portuária do Rio de Janeiro. Este
reconhecimento permite perceber como os coletivos relacionados com a cultura produzem e
incorporam os espaços públicos, dando-lhes novos significados, sugerindo ideias e projetos de
cidade, muitas vezes em tensão e conflito com o atual projeto de reestruturação urbana Porto
Maravilha. As chamadas ações e estratégias de “valorização cultural”, vinculadas à concepção
de grandes projetos de entretenimento, turismo e consumo, são confrontadas com as ações
culturais mais diretamente ligadas à experiência urbana. Mediante tal contraponto, a autora
busca contribuir para o debate acerca da participação, da troca social e do conflito, como
elementos importantes para repensar, na perspectiva crítica, os projetos urbanos.
6
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Clésio Barbosa Lemos Júnior e Arlêude Bortolozzi são os autores do artigo de título Patrimônio cultural em território urbano contemporâneo: o caso do Circuito Cultural Praça da Liberdade
– Belo Horizonte (MG). O artigo apresenta uma discussão sobre o conceito de patrimônio cultural e o seu significado atual. A discussão ressalta as questões da identidade e da memória, mas
indica que, no contexto da espetacularização das cidades e da “teatralização” da cultura (muito
em função do turismo), os bens culturais e artísticos têm se transformado em mercadorias. Isso
acontece nos atuais projetos de renovação urbana, incluindo o novo Circuito Cultural Praça
da Liberdade, no centro de Belo Horizonte. O entorno da praça era ocupado por edifícios de
várias secretarias e órgãos do governo estadual mineiro. Com a transferência para a nova Cidade
Administrativa, estes edifícios – por meio de parcerias público-privadas – foram renovados e
requalificados com novos usos. A partir de 2010, um complexo, voltado para o conhecimento, a
arte, a cultura, a ciência e o entretenimento (com museus, centros culturais, biblioteca, oficinas,
ateliês, etc.), foi instalado nos vários edifícios renovados. Grandes empresas, como o Banco do
Brasil, a TIM, a EBX, a VALE e a FIAT, entre outras, compõem as várias parcerias. O projeto é
considerado o maior já realizado no Brasil e um dos maiores do mundo.
Licio Caetano do Rego Monteiro assina o último artigo do dossiê temático, intitulado
Rio de Janeiro “tipo Colômbia”: jogo de escalas, controle territorial e segurança urbana. O autor
utiliza o modelo colombiano como referência para a análise da política de segurança pública no
Rio de Janeiro, não apenas no que se refere à transferência de experiências das políticas públicas
mas também na análise das relações desta política com a produção das imagens urbanas e nacionais, com as estratégias de controle territorial e com os efeitos econômicos da implementação de
tais políticas. O trabalho mostra também a combinação entre as formas de segurança pública e
privada e os efeitos de “integração excludente” da política de segurança no tecido socioespacial
urbano. O estudo comparado é bem-vindo na análise das experiências de políticas públicas com
impactos em diversas dimensões: as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro e
as políticas de segurança desenvolvidas na Colômbia. O esforço de transformação das imagens,
da violência colombiana para a positividade do modelo de política de segurança lá adotado, é
identificado também no contexto de afirmação das UPPs na metrópole carioca.
Abrindo a seção do fluxo contínuo, em “Deus criou o mundo, mas os holandeses fizeram
a Holanda”: a política urbana holandesa e os impactos recentes da globalização, Eduardo Alberto
Cusce Nobre analisa a evolução do planejamento territorial e da política urbana na Holanda
nas últimas cinco décadas. Para tanto, parte do contexto sociocultural holandês, marcado pela
intensa submissão da natureza à racionalidade técnica, que permitiu o processo de organização
territorial do país. O autor caracteriza os três períodos que definiram o planejamento holandês
(tecnocrático, sociocrático e consumista), sendo que o último iniciou o desmonte de um sistema
de planejamento até então marcado pela integração das três esferas de governo em prol de políticas territoriais de cunho social. Devido à orientação neoliberal da década de 1990, o país assistiu
à redução do papel do Estado na condução da política urbana, o que gerou sérias consequências
após a crise de 2008, como a redução na produção de habitação social e o aumento expressivo
no preço dos imóveis. Por fim, vale ressaltar que o artigo apresenta divergências e aproximações
entre os instrumentos das políticas urbanas holandesa e brasileira.
No segundo artigo do fluxo contínuo, Habitação em municípios paulistas: construir políticas ou “rodar” programas?, Raquel Rolnik, Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini e Danielle Klintowitz buscam investigar as fontes de recursos e analisar os atores, arenas e processos envolvidos
em investimentos habitacionais nos municípios paulistas. Realizando estudos de caso em seis
administrações municipais, utilizam indicadores sobre autonomia financeira, produção habitacional, capacidade institucional e evolução das condições de adequação domiciliar, a fim de
R . B . E S T U D O S U R B A N O S E R E G I O N A I S V. 1 6 , N . 2 , p. 5 - 9 , / N OV E M B RO 2 0 1 4

7

questionar até que ponto esses investimentos estariam ou não orientados por processos participativos. A pesquisa relatada demonstrou como os governos municipais acabam decidindo,
com pouco esforço institucional e a partir de uma postura antes de tudo pragmática, aderir
ao modelo do Programa Minha Casa, Minha Vida, assegurando ganhos políticos e materiais
significativos, que contemplem os principais players da política na escala local: a administração municipal, os políticos, os partidos, as empresas e, muitas vezes, os movimentos sociais.
Em seguida, em A teoria do desenvolvimento e a problemática da urbanização na América Latina: uma primeira aproximação, Milena Fernandes Oliveira procura retomar elementos
da História e da Economia Política que propiciem uma análise mais ampla sobre o processo
de desenvolvimento no capitalismo periférico e as complexas articulações estabelecidas entre
os processos de urbanização e subdesenvolvimento. Parte do acúmulo do debate marxista
e dependentista realizado na América Latina nos anos 1960/70 sobre as especificidades de
nosso processo de urbanização. Esses autores, sempre privilegiando o movimento histórico,
procuraram as conexões entre a dialética rural-urbano, a estrutura fundiária, as relações entre
as classes no espaço urbano e suas relações contraditórias com uma forma de Estado muito
peculiar, que se consolida no capitalismo periférico. A ênfase do artigo é colocada nas heterogeneidades estruturais, indagando sobre as formas através das quais elas se reproduzem multidimensionalmente na sociedade e nos variados processos contraditórios que caracterizam o
avanço do capitalismo no continente.
No quarto artigo dessa seção, Eduardo Marandola Jr. e Ricardo Ojima buscam, em
Pendularidade e vulnerabilidade na Região Metropolitana de Campinas: repercussões na estrutura
e no habitar urbano, discutir o binômio mobilidade-vulnerabilidade, segundo eles central para
a análise da dinâmica dos espaços metropolitanos contemporâneos. Os autores problematizam
as diferentes formas de habitar nas metrópoles e a fluidez de seus habitantes, suas inseguranças,
riscos e vulnerabilidades, que organizam rotinas e escolhas no espaço urbano, em processos de
deslocamentos, permanências e densidades da experiência muito distintos. O caso da Região
Metropolitana de Campinas, quanto à pendularidade e ao status migratório das populações,
foi pesquisado sob a perspectiva das interações e estruturação espaciais. Procurou-se destacar
o papel da mobilidade socioespacial para pensar as vulnerabilidades, bem como as diferentes
posições e situações de exposição e enfrentamento de riscos, os estilos de vida e a própria
estruturação do espaço urbano-regional.
O último artigo do fluxo contínuo, de autoria de Esdras Pio Antunes da Luz e Pedro
Martins, aborda com originalidade a questão da Cultura náutica e patrimônio material: um
olhar sobre a Costa da Lagoa, Ilha de Santa Catarina. Partindo da constatação de que poucos
foram os lugares do amplo litoral brasileiro com tradição náutico-marítima que preservaram
seus saberes e práticas conectados a essa forma de mobilidade e transporte, a pesquisa demonstra como, apesar da Ilha apresentar enorme potencial para o transporte náutico, este
vem sendo pouco explorado, privilegiando-se o modal rodoviário. Apresenta-se a experiência
da localidade da Costa da Lagoa, que tomou a decisão ousada de trocar o transporte rodoviário pelo náutico. O artigo, a partir de um resgate histórico e de investigação empírica e
qualitativa, inventaria a diversidade do patrimônio material representado pelas embarcações,
que constituem a representação física dessa cultura náutica na localidade, tanto do transporte
público quanto privado. Ao final aponta algumas sugestões de como um maior planejamento
urbano e dos transportes poderia beneficiar os habitantes da Ilha de Santa Catarina, dada a
existência de um amplo mar navegável no seu entorno.
Dando continuidade à seção Memória de Presidentes, retomada há dois anos no volume 14 / número 2 da RBEUR, esta edição apresenta o texto de Edna Castro, que presidiu
8
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a ANPUR entre 2007 e 2009. O texto A ANPUR e a construção do campo científico brasileiro
(2007-2009) não só resgata as atividades daquela gestão, como também apresenta um balanço do importante papel da Associação na construção do campo científico do Planejamento
Urbano e Regional.
Na seção resenhas, duas contribuições fecham este número. A primeira, realizada por
Silvio Lima Figueiredo e Nirvia Ravena, apresenta a coletânea Cidades na Floresta, organizada
por Edna Castro, que trata da complexidade e das especificidades de um território onde espaços
urbanos singulares se produzem. As variadas formas em que são organizadas territorialidades e
culturas com dinâmicas híbridas e multidimensionais expressam, no livro, uma Amazônia que
se transforma e se reconfigura contraditoriamente pela ação de políticas públicas e de suas populações. A segunda, realizada por Dirceu Piccinato Junior, apresenta a coletânea A Produção do
espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios, organizada pelos geógrafos Ana Fani Alessandri
Carlos, Marcelo Lopes de Souza e Maria Encarnação Beltrão Sposito. Em seus onze capítulos
são abordados temas centrais do urbano brasileiro, discutidos por um destacado conjunto de
pesquisadores que vem se dedicando à esta problemática, a partir de diversos olhares e enfoques.
Com este número encerramos os trabalhos da Comissão Editorial 2012/2014. Aproveitamos o ensejo para agradecer imensamente o apoio da presidenta Virginia Pontual e de toda a
diretoria e, ao mesmo tempo, desejar boa sorte à nova Comissão Editorial, tendo à frente Ana
Cristina Fernandes e Norma Lacerda na empreitada de avançar na garantia da RBEUR enquanto espaço privilegiado do debate plural do campo do Planejamento Urbano e Regional no Brasil
e na América Latina.
Carlos Brandão
Editor Responsável
Fernanda Sánchez
Editora Assistente e Editora convidada do núcleo temático
Márcio Valença
Editor convidado do núcleo temático
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Coalizões urbanas
no país do Futebol:
relações entre o megaevento
Copa do Mundo 2014 e o mercado imobiliário
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva
Resumo:

O presente trabalho consiste em uma proposta de análise do megaevento Copa do Mundo 2014 e seus impactos na cidade de Natal-RN, refletindo sobre a
formação de coalizões urbanas. O modelo estratégico de planejamento do megaevento
Copa do Mundo 2014 está baseado não em uma visão integrada de cidade, mas na perspectiva futura de formação de legados a partir da dinamização de setores urbanos específicos. Tais setores estão se articulando em coalizões urbanas, tendo no controle sobre a terra
urbana, na desapropriação de áreas, na relocação de moradias e na ênfase no transporte
individual suas marcas mais importantes. Como pano de fundo dessa intervenção física,
os negócios internacionais e a economia de serviços – notadamente pelo turismo – evidenciam a pouca relevância social dos graves problemas urbanos já existentes. Neste trabalho,
destacamos os possíveis efeitos do megaevento na escala do Planejamento e das questões
que envolvem o Legado, seja como justificativa técnica dos projetos, seja como formulação
ideológica dos consensos, utilizando o caso de Natal como objeto empírico de análise.

Pa l av r a s - c h av e:

Copa do Mundo; coalizões urbanas; mercado

imobiliário; Natal-RN; arenas.

Introdução
Entre 2006 e 2007, o governo brasileiro empreendeu forte campanha internacional para viabilizar a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo FIFA
(Fédération Internationale de Football Association) em 2014. Na verdade não houve
uma disputa, posto que o Brasil foi o único candidato, resultado dos acordos da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com demais parceiros sul-americanos e a
própria FIFA. O passo seguinte resultava na tarefa de encontrar cidades apropriadas
para se tornarem subsedes, recepcionando os jogos; iniciava assim uma disputa entre
as capitais nacionais, no sentido de demonstrar que possuíam condições para tanto
– doze conseguiram. Para além do gosto ou preferência esportiva, os grupos políticos
locais (e independente da inscrição partidária) viram uma oportunidade de ampliar a
exposição das cidades no cenário internacional, especialmente na atração de investidores privados provocando, desse modo, um novo momento de “guerra dos lugares”
mediado agora pelo governo federal.
No presente trabalho, objetivamos explorar a realização do megavento Copa do
Mundo 2014 naquilo que representa o impacto de investimentos em infraestrutura e
construção de equipamentos urbanos, partindo do pressuposto de que representam
R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.13-26, / NOVEMBRO 2014
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uma nova expressão manifesta de um urbanismo neoliberal. Quais as especificidades
desse momento e como as estruturas urbanas foram utilizadas para esses objetivos?
Nosso interesse é ampliar o debate sobre a natureza desse impacto, especialmente
no que tange à formação de coalizões urbanas pró-crescimento, tendo no segmento
imobiliário o principal grupo de interesse.
A oportunidade criada pela Copa do Mundo 2014 age como um mecanismo
de disjunção urbana e aceleração dos processos de mercantilização do solo urbano,
agora relacionado aos interesses de exposição global. O sentido de coalizão urbana
pró-crescimento aqui interpretado é devedor da proposição inicial feita por Harvey
Molotch (1976), mas não se prende a este por compreender que a transposição automática do termo reduz a efetividade teórica do mesmo no caso brasileiro. Faz-se
necessário, portanto, complementar o entendimento atual por meio de duas abordagens específicas, sendo elas o urbanismo neoliberal (SMITH, 2005; BRENNER;
THEODORE, 2003; SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002) e
os circuitos do capital atuantes no contexto urbano (HARVEY, 2004).
O mercado imobiliário – empresas de incorporação e intermediação – joga um
papel fundamental na explicitação de tais conceitos no plano do cotidiano. Embora
seu impacto nas cidades não seja novo, pelo contrário, a necessidade de criação de
novas áreas de expansão faz com que inovações espaciais ocorram periodicamente,
seja por meio de novas tipologias (p. ex. o condomínio fechado), seja pela dispersão
territorial (metropolização ou periferização metropolitana) ou pela regeneração de
antigas áreas centrais (zonas portuárias ou históricas), entre outras. Nesse sentido,
a década de 1990 registrou farta bibliografia apontando as peripécias do mercado
imobiliário na disjunção urbana e metropolitana no Brasil. E então, o que há de
novo? Ocorre que, na última década, dois processos aparentemente contraditórios
ganharam força; por um lado, o reforço da estrutura de planejamento e gestão urbana
(novos planos diretores, o Ministério das Cidades mais atuante, etc.); por outro, uma
financeirização do segmento imobiliário por meio da captação de investimentos na
Bolsa de Valores (PAIVA, 2007).
Os dois primeiros itens deste trabalho objetivam compor um quadro teórico e
conceitual que permitirá avançar na descrição e análise de uma cidade-sede, Natal-RN
(Rio Grande do Norte). Os resultados obtidos fazem parte do projeto “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 2014”, desenvolvido com
apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao Observatório das Metrópoles
(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – IPPUR/UFRJ).

Coalizões pró-crescimento
e a dinâmica imobiliária contemporânea
1 Local, nesse caso, responde pelos atores sociais
diretamente localizados na
cidade, alvo das intervenções dos Grandes Projetos
Urbanos.

O modelo de governança urbana efetivado na preparação das cidades-sede
para o megaevento Copa do Mundo pode ser identificado como uma estrutura
composta de três núcleos principais que atritam constantemente com a esfera local1.
Os três núcleos envolvidos na coalizão pró-crescimento são formadores de uma
elite específica, aqueles que possuem capacidade de convergir consensos para a
14

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.13-26, / NOVEMBRO 2014

A L E X S A N D R O F E R R E I R A C A R D O S O D A S I LVA

implementação dos projetos; são eles: a) governantes/políticos; b) empresários do
segmento imobiliário; e c) empresários do segmento de serviços. Pode-se notar a
ausência dos próprios detentores do megaevento (no caso, a FIFA) nos núcleos
de governança; entretanto, compreendemos que os interesses corporativos desses
promotores agem, em diferentes momentos, baseados em maior ou menor grau de
relacionamento entre os núcleos, ora realizando pressão sobre o poder público, ora
exigindo melhorias em infraestrutura urbana ou se aliando ao empresariado local
para obter melhores oportunidades de negócios. Essa coalizão pró-crescimento
lança mão de uma verdadeira campanha de marketing urbano (irrigando a mídia
com novos recursos publicitários), objetivando construir uma base de sustentação
que reduza o atrito com os grupos e movimentos sociais atuantes no cotidiano; não
há um consenso propriamente dito, mas um campo de atuação desses atores que se
amplia ou reduz, conforme a resistência local.
Como exemplo disso no primeiro núcleo (governos/políticos), a Copa do Mundo
2014 respondeu a uma necessária afirmação de força do governo federal ao empreender
os primeiros acordos com a FIFA, levando um pacote de alterações legais ao Congresso
Nacional, incluindo Medias Provisórias e projetos de Lei excepcionais (Medidas Provisórias nº. 489, 496, 497, 503, 521/2010), que alteraram as normas nacionais de licitação (Lei 12.462/11) e abriram possibilidades à FIFA e ao Comitê Olímpico (e seus
parceiros) de interferência em assuntos locais, incluindo tributação e endividamento
público (Lei 12.348/10). O discurso dos governos/políticos para a criação da excepcionalidade legal é baseado no compromisso internacional (embora não chancelado originalmente pelo Senado Federal) assumido perante a FIFA ao sermos indicados como
sede. Como comentam Vainer, Oliveira e Lima Junior (2012, p. 15),
Assim como os grandes projetos tendem a promover rupturas na dinâmica imobiliária
e na formação dos preços fundiários, as formas de envolvimento estatal na sua formulação, operação ou gestão também sofrem descontinuidade. A intervenção do Estado vai
muito além de uma participação financeira e é decisiva ao produzir exceções ou renúncias fiscais ou urbanísticas que oferecem ao grande projeto um espaço legal formatado
segundo suas necessidades.

Recuperando o pensamento de Logan e Molotch (2007, p. 66, tradução nossa),
Dado o seu poder legislativo, os políticos acabam fazendo qualquer dessas coisas. Mas a
política subjacente que dá origem a tais oportunidades é a participação das pessoas no
consenso pró-crescimento. É por isso que tantas vezes os políticos entram em ação para
atrair novos capitais e para sustentar velhos investimentos.

Essas referências são aplicáveis ao caso brasileiro? Afinal, não é o governo
federal o maior interessado no megaevento? No contexto político brasileiro, divergindo dos exemplos históricos dados por Logan e Molotch (2007) no caso estadunidense, a União possui forte poder de intervenção nas cidades, a começar pela
capacidade ampliada de gestão orçamentária em projetos de desenvolvimento
urbano; os principais programas, como moradia e saneamento básico, dependem
das transferências governamentais entre o plano federal e o local. Por sua vez, a
governabilidade presidencial necessita da ampla base partidária – negociando com
R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.13-26, / NOVEMBRO 2014
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deputados e senadores eleitos localmente. Desse modo, estabelece-se uma linha
discursiva comum, amparada pela coalizão política pragmática a favor de uma elite
específica. Assim, a influência do plano nacional sobre o local dá-se de forma verticalizada, procurando não formar alianças colaborativas e sim adesões instantâneas.
O segundo núcleo atuante na coalizão é formado pelos proprietários fundiários,
rentistas, incorporadores e intermediários no mercado imobiliário. Mas por que estes
e não industriais ou financistas? A coalizão pró-crescimento não se dá apenas pela
ênfase econômica – ela necessita ser uma coalizão pró-crescimento dos negócios urbanos,
em especial envolvendo transformação no uso do solo, da infraestrutura da cidade,
dos eixos de mobilidade, etc. É nesse ponto que a teoria da “máquina de crescimento”
de Molotch (1976) necessita ser ampliada de modo crítico, dando conta da produção
do espaço urbano como partícipe no processo de acumulação do capital, conforme
propõe David Harvey.
Harvey (2004) estabelece uma interpretação dos circuitos de acumulação
do capital em três níveis, primário, secundário e terciário, sendo o primeiro
formado pelo universo da produção capitalista em si, o segundo pela produção
do ambiente construído e o terceiro em ciência e tecnologia. No caso da produção
de habitações, pontes, estádios de futebol e aeroportos, esta seria alimentada por
um capital destinado à infraestrutura e ligado à produção e ao fundo de consumo
que, em parte, fixar-se-ia na cidade. Ocorre que o mercado não é racional e a
sobreacumulação do capital causa constantes crises gerais, exigindo reestruturações no próprio processo produtivo.
Assim, o capitalismo necessita destruir e construir o ambiente urbano no
sentido de manter abertas as frentes de circulação do capital por meio da recomposição de valores – de uso para troca, buscando a valorização dos territórios e, ao
mesmo tempo, ligando-os ao capital global circulante. Como o constante aumento em
ativos financeiros fictícios traz consigo grandes riscos (como a crise de 2008 demonstrou), o investimento em equipamentos urbanos de grande porte torna-se uma forma
mais segura de fixar o capital em investimentos de longo prazo; portos, aeroportos,
estradas, centros residenciais, shoppings, estádios de futebol, museus, entre outros.
Assim, a cidade torna-se fundamental em um intricado jogo entre corporações
globais, nacionais e locais para acessar a valorização do ambiente construído. Mas há
um problema estrutural: a terra urbana é plena de monopólios, sejam eles dominados
por grupos locais ou por pequenos proprietários, atuando como resistência à plena
circulação do capital sobre o urbano. Desse modo, a elite fundiária local reposicionase na “máquina do crescimento urbano”, objetivando ampliar a liquidez dos seus
ativos, tão necessários à coalizão corporativa nos planos global e nacional. É claro
que isso não ocorre de modo linear ou sem atritos, mas sim pelo choque entre diferentes temporalidades do capital fixado à terra, valores de uso culturalmente dados,
segregação residencial, desigualdade social, meio ambiente protegido, patrimônio
histórico consolidado, entre outros – é o plano do cotidiano que acirra ainda mais as
contradições da sociedade capitalista.
Para tanto, o Estado – na figura dos governos nacionais e locais – atua
compondo o núcleo de coalizão política indicado acima. A hipótese geral responde
pela formação de um campo de atuação conjunta da elite política e dos proprietários
fundiários, buscando garantir o máximo de intervenção na cidade como forma de
criar e/ou ampliar a valorização imobiliária de determinados espaços (áreas, eixos ou
16
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bairros), negando aos demais o acesso a essa valorização especial. Qualquer resistência
interna ao campo será tratada de forma a recompor o investimento ou compensá-lo,
seja por meio do discurso, seja por meio da repressão do aparelho estatal (vide as
medidas contra manifestações sociais em 2013, no Brasil). Entretanto, esse campo
não consegue manter a coesão interna e a defesa externa sem outro grupo – mais
fluido e difuso – aqui representado pelo segmento comercial e de serviços.
Na obra de Logan e Molotch (2007), tal grupo é identificado como mídia local,
prestadores de serviços urbanos, profissionais do esporte, agentes de cultura, entre
outros que agem no campo cultural e simbólico, nas preferências e gostos; não são
identificados no núcleo principal da “máquina de crescimento”, pois dependem dos
negócios urbanos para empreenderem suas próprias estratégias de ampliação da renda.
Como exemplo, os jornais (e jornalistas) passam a cobrir com atenção os assuntos do
megaevento Copa do Mundo, trazendo ao público, na forma de releases, as informações repassadas por políticos, empresários e organizadores; são abertas páginas e links
que acumulam tais informações como forma de acompanhar as obras e “cobrar” o
cumprimento dos prazos, garantindo assim a formação de consenso entre os “formadores de opinião” – o desejado tornando-se inevitável.
As falas de resistência – movimentos sociais, moradores afetados, acadêmicos,
etc. – são grafadas como excepcionalidades e, na maior parte das vezes, pouco analisadas do ponto de vista crítico. No segmento de prestadores de serviços, a realização
do megaevento pode adicionar mais clientes, propiciar um ambiente de novos negócios
e formação de parcerias, alimentando ainda mais a expectativa de criação por novos
empregos. Entretanto, como Molotch já demonstrava em 1976, tais empregos são transitórios e não ampliam a base salarial pré-existente (LOGAN; MOLOTCH, 2007, p.
91-93). As cidades mais dinâmicas e diversificadas em sua economia possuem como
tendência alargar um pouco mais o seu setor de serviços, enquanto as menos dinâmicas
tendem a importar mão de obra qualificada; o setor da construção civil pode ampliar
conjunturalmente os postos de trabalho, embora não internalize inovações tecnológicas.
Nesse sentido, reflete Otília Arantes (2012, p. 19) que,
Na verdade, a máquina urbana de crescimento nada mais é do que uma máquina ideológica acionada pelos que administram tanto a construção física quando a ideacional
dos recursos capazes de impulsionar o desenvolvimento dentro e através dos ‘lugares’ da
cidade, apropriadamente chamados de urban imagineers.

Urbanismo neoliberal e megaeventos
O avanço do neoliberalismo como doutrina econômica conservadora e posição
política reacionária é uma marca dos anos de 1980 e 1990 (HARVEY, 2008; CRUZ,
2007). A sua entrada nos países latino-americanos veio acompanhada da implementação de um programa de desregulamentação das normas financeiras, maior
controle inflacionário, privatização de ativos públicos e afirmação do mercado como
mecanismo de coordenação econômica (CRUZ, 2007). No Planejamento Urbano, a
recepção de tal modelo deu-se na forma de intervenção pontual e estratégica, baseada
no desenvolvimento de projetos que difundissem a imagem das cidades no plano
competitivo (SÁNCHEZ, 2010).
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Entretanto, o neoliberalismo é mais do que um programa econômico; constituise também em uma tentativa de estabelecer novas práticas de sociabilidade e governança, modificando ideias e nivelando possíveis caminhos da reprodução social. É
claro que não se trata de “Estado mínimo”, mas do Estado como articulador dos
interesses do mercado, convergindo suas políticas sociais e territoriais para a criação
de um ambiente de oportunidades ao capital.
Em termos de política urbana, isso representa uma convergência do modelo
de gestão pública para um ambiente de negócios, isto é, atração de investidores interessados em abrir novas frentes de valorização de produtos e serviços pela cidade,
tendo seu caminho facilitado pela desregulamentação das normas sobre o uso do
solo, “despossessão” de propriedades, impacto em áreas ambientais protegidas, entre
outros fatores. Nesse sentido,
Enquanto os processos econômicos foram cada vez mais globalizados e as cidades estavam
tentando esculpir seu nicho dentro das novas divisões emergentes do trabalho, da produção e do consumo, as transformações políticas – perseguidas por governos locais, regionais
e nacionais de todos os matizes e cores ideológicas – foram iniciadas em uma tentativa
de alinhar a dinâmica local com as necessidades imaginadas ou reais de um sistema econômico internacional desregulamentado, cujas elites políticas perseguem vigorosamente
um dogma neoliberal (SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002, p. 550,
tradução nossa).

Para operar essa inserção global, os planos estratégicos não se mostraram suficientes. Foi necessário empreender transformações territoriais mais dramáticas e com
forte apelo ao marketing urbano, no sentido de acionar a “máquina do crescimento”
a partir dos Grandes Projetos Urbanos (GPUs), entendidos por Erick Swyngedouw,
Frank Moulaert e Arantxa Rodriguez (2002) como catalisadores da mudança na
política urbana. Tal nova política urbana neoliberal possui como características
a formação de novas coalizões urbanas, prevalência do econômico sobre o social,
empreendedorismo urbano, uso do marketing e produção focada na obtenção de
novas rendas; além disso, “Os planejadores e autoridades locais adotam uma abordagem mais proativa e empreendedora, com o objetivo de identificar oportunidades
de mercado e auxiliar os investidores privados em tirar proveito destas.” (SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002, p. 550, tradução nossa). Neil
Brenner (2004) expressa essa reestruturação urbana provocada pelo neoliberalismo
como um Glocalizing Competition State Regime (GCSR) – em tradução nossa, um
“Regime Estatal de Competição Glocalizada” –, isto é, um conjunto de estratégias
nacionais que agem sobre as municipalidades, permitindo aos circuitos do capital
ampliar sua capacidade de intervenção, reduzindo as barreiras e os entraves sociais. O
GCSR atua fortalecendo as coalizões urbanas pró-crescimento, reduzindo os espaços
de debate democrático e centralizando as decisões em alguns gestores públicos e
empreendedores privados.
Megaeventos tornaram-se expressões nítidas do urbanismo neoliberal por
permitir, em curto tempo, empreender transformações locais associadas a interesses
nacionais e globais. Na maior parte das vezes, não se trata apenas de um evento
em grandes proporções (como o Carnaval, por exemplo), mas de um conjunto de
atividades esportivas ou culturais que exijam, para sua realização, a construção de
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Grandes Projetos Urbanos e a formação de consensos públicos para realização de
Jogos Olímpicos, Exposições Mundiais, Copa do Mundo, Feiras Internacionais,
entre outros; as Olimpíadas de 1992 em Barcelona e a Expo-Lisboa em 1998 são
paradigmáticos nesse sentido.
No caso brasileiro, as experiências desse tipo ainda estavam concentradas nas
grandes metrópoles e, mesmo nesses casos, de modo muito pontual. As políticas
urbanas propostas de corte neoliberal não se efetivaram em várias cidades, seja pela
falta de recursos aos municípios, seja pela ausência de investidores interessados em
alocar recursos em cidades médias. Ironicamente, entretanto, foi em um governo
nacional de esquerda que o capital encontrou um caminho para empreender seu
programa de ajustes intraurbanos. E isso foi possível pelo megaevento Copa do
Mundo 2014. Abaixo, veremos a atuação da coalizão urbana formada para promoção
do megaevento Copa do Mundo 2014 na cidade de Natal-RN.

O caso de Natal: Arena das Dunas
e Projetos de Mobilidade Urbana
A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, possui 803,7 mil habitantes e é o polo de uma Região Metropolitana com 1,35 milhão de habitantes2.
Sua economia urbana é pouco diversificada, apresentando na administração pública,
no varejo moderno, turismo e construção civil seus setores mais dinâmicos (RIO
GRANDE DO NORTE, 2008). Como muitas capitais brasileiras, submeteu pedido
de recepção para quatro jogos da Copa do Mundo 2014, prometendo, entre outras
coisas, a melhor oferta de hotéis (quase 27 mil leitos) e facilidade em realizar as alterações urbanas necessárias. Além disso, o documento de candidatura de Natal trazia
fartos apoios governamentais (nos três níveis de governo) e empresariais, sendo que
estes últimos se destacam por apresentar tanto agências de fomento quanto empresas
de construção civil e intermediação imobiliária (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2009).
Foi contemplada e tornou-se subsede em 2009. A partir desse momento, o
governo estadual assumiu o diálogo com a FIFA, com o compromisso de demolição do antigo estádio “Machadão” e de construção de uma nova Arena Multiuso,
a “Arena das Dunas”, no mesmo local do anterior (Figuras 1 e 2). Mas não havia
um projeto definido, pois poucos anos antes o próprio Machadão havia passado
por uma reforma, ao custo de R$17 milhões, arcada pela Prefeitura de Natal.
Em 2008, o arquiteto Moacyr Gomes (autor do projeto original de 1972) propôs
ao poder público outra reforma no estádio, por mais R$ 86 milhões, conforme
padrões FIFA (VELOSO; VIEIRA; PEREIRA, 2010). Mas, após o anúncio da
escolha de Natal, tanto o governo do RN quanto a CBF passaram a defender a
demolição do estádio ao custo total de R$ 300 milhões, incluindo a demolição do
Machadinho, ginásio poliesportivo.
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Figuras 1 e 2: Vista do já demolido Estádio Machadão e do Ginásio Poliesportivo
Machadinho (à esquerda) e perspectiva da Arena das Dunas (à direita)

Fonte: Foto de Canindé Soares à direita (Disponível em: <http://canindesoares.com>. Acesso em:
31 out. 2014); e da Secretaria Extraordinária para Assuntos Relativos à Copa do Mundo 2014 à
esquerda (Disponível em: <http://secopa.rn.gov.br>. Acesso em: 31 out. 2014).

O discurso para formação de consensos públicos operou em dois sentidos; em
um primeiro, agremiando os setores econômicos com interesse direto no evento
(turismo, construção civil e comércio local); em segundo, atendendo à população com
a promessa de mais emprego e maior status de Natal perante as demais cidades brasileiras. Para o governo do RN, já estava clara a pouca utilidade do estádio pós-COPA
2014 quando passou a defender (de modo inédito até então) a Arena das Dunas como
“espaço multiuso” a ser alugado não só para eventos de entretenimento (música, shows
de grande porte, exposições, etc.) mas também com oferta de salas comerciais, para
restaurantes, serviços, etc. Segundo Charles Maia, diretor-presidente da Arena das
Dunas, esse conceito de multiuso proporcionará “rentabilidade constantemente”, ao
contrário do Machadão, no qual a receita máxima dependia de eventos que ocorriam
duas vezes por semana (UM ESTÁDIO, 2012), ou seja, a rentabilidade para eventos
esportivos é inexistente pós-COPA 2014, pois os principais times de futebol do RN
(que estão fora da Série A do Campeonato Brasileiro) ou já possuem seus próprios
estádios ou estão em processo de construção independente.
Para tanto, foi necessário agir na formação de consensos públicos sobre a necessidade de demolição do Machadão, dissuadindo a resistência local que entendia ser
o estádio, construído em 1972, parte do Patrimônio Histórico de Natal (VELOSO;
VIEIRA; PEREIRA, 2010). Nessa direção, o governo estadual fez um chamamento
às classes empresariais e à mídia para apoiar a demolição, justificando os grandes
ganhos econômicos que a nova Arena das Dunas traria aos setores de turismo e construção civil – formando milhares de empregos; em outro sentido, apelou à população
com a promessa de desenvolvimento econômico e orgulho cívico – pela exposição
internacional de Natal durante a realização do megaevento. Em 2010, a Prefeitura do
Natal contava com aparato institucional (Secretaria para assuntos relativos à Copa do
Mundo), mas pouco poder de negociação, pois estava com graves problemas financeiros e não podia firmar acordos de empréstimos restando a doação, ao governo
estadual, de terreno com 143 mil m2 para a construção da Arena das Dunas – doação
a fundo perdido, sem recomposição de ganhos futuros.
A primeira versão do Arena das Dunas foi projetada nos moldes de uma
Operação Urbana sem, contudo, seguir as normas do Plano Diretor municipal e do
Estatuto da Cidade. O modelo proposto em 2010 era baseado na transformação do
solo contíguo à Arena das Dunas, por meio da demolição do Centro Administrativo

20

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.13-26, / NOVEMBRO 2014

A L E X S A N D R O F E R R E I R A C A R D O S O D A S I LVA

(blocos de prédios públicos com secretarias estaduais de atendimento ao cidadão) e
da construção de torres de apartamentos, hotéis e centros de negócios. Assim, com
a cessão do solo público para os empreendimentos privados, o governo estadual
esperava conseguir os R$ 300 milhões necessários. Os projetos foram desenhados por
escritórios de consultoria internacionais (PricewaterhouseCoopers e HOK SVE), a um
custo de R$ 27 milhões revistos posteriormente (GOVERNO, 2010). Entretanto, o
governo do estado desiste, em 2010, da concepção de operação imobiliária por alegar
ser complexa demais em um prazo tão curto.
O modelo escolhido passa a ser uma Parceria Público-Privada (PPP), com
a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) em que o Governo do
Estado e o Consórcio OAS/ Coesa – vencedor da licitação para edificar o estádio –
são os protagonistas. O Edital da PPP Arena das Dunas garante ao parceiro privado
(OAS Construtora) o pagamento de, aproximadamente, R$ 100 milhões por ano,
durante 20 anos, a começar em 2014. O acordo prévio garantiu à Construtora OAS
um empréstimo especial junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) – com juros abaixo dos praticados no mercado –, com o qual a
mesma captou R$ 300 milhões; para tanto, como garantia para a transação financeira, o governo estadual ofertou terrenos públicos em áreas valorizadas na cidade,
assim como parte dos recursos dos royalties do Petróleo extraído no RN (LUCENA,
2014); ao final, o governo estadual se compromete a pagar quase R$ 1,3 bilhão por
um estádio cujo custo final de construção foi de R$ 423 milhões (PARCERIA, 2012).
E então, qual “legado” é prometido pelos gestores à cidade de Natal? Em termos
de mobilidade urbana, as ações e os investimentos previstos e/ou em execução até
junho de 2014 compreendem, basicamente, a ampliação do sistema de transporte
para integrar a futura Arena das Dunas ao setor de hotelaria – predominante na orla
marítima – e aos Aeroportos de São Gonçalo do Amarante e Augusto Severo.
Vale mencionar que o quadro geral de despesas para preparar a cidade, por parte
das três instâncias de governo, está em torno de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 440 milhões
destinados às obras de mobilidade, grande parte assumida na forma de empréstimos
onerosos ao governo federal. Existem 16 projetos de mobilidade urbana (11 sob a
responsabilidade do município e os demais pelo estado) que irão interferir, principalmente, no cenário urbano da capital e dos municípios contíguos – em especial nos
eixos de maior valorização imobiliária (centro-sul) e de impactos no solo metropolitano (centro-norte). Todavia, as propostas de intervenções em infraestrutura ocorrerão de maneira pontual, como no entorno da Arena das Dunas (Figura 3).
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Figura 3: Mapa social da população de Natal/ RN com renda de até três salários mínimos e identificação das principais obras direcionadas a Copa 2014

Fonte: Base Cartográfica da Prefeitura Municipal de Natal (2004), reelaborado por Huda Andrade
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2013).

Sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Natal, a obra de melhoria viária
da Av. Capitão-Mor Gouveia (acesso ao novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante)
está orçada em aproximadamente R$ 340 milhões e visava à desapropriação de aproximadamente 435 edificações. A partir de audiências públicas e diálogos entre os atingidos
pelas obras e os agentes da Prefeitura, ocorreu o embargo da obra, tendo como consequência a elaboração de uma nova proposta que visa à redução do número de desapropriados. Em decorrência das ações públicas, os agentes atingidos pelos projetos organizaram movimentos expressivos de resistência por parte de lideranças comunitárias, como
a Associação Potiguar dos Atingidos pela Copa (APAC) e o Comitê Popular da Copa.
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Dinâmica imobiliária e impactos urbanos
A Parceria Público-Privada para construção do Arena das Dunas concentrouse, exclusivamente, na construção do estádio no mesmo local que o anterior – bairro
de Lagoa Nova. Mas o que atraiu os investidores àquela área? A escolha locacional
da nova Arena estava condicionada a servir de âncora de valorização do solo para
proprietários locais?
Com o objetivo de identificar os impactos da intervenção dos projetos da Copa
2014, o Projeto Metropolização e Megaeventos (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2013) investigou a dinâmica no preço dos imóveis, localizados no bairro
de Lagoa Nova, nas imediações do novo estádio. Para tanto, privilegiou como
recorte metodológico a oferta de imóveis realizada nos jornais locais, divulgados aos
domingos de cada mês; foram analisados dados de 4.445 ofertas publicadas nos classificados durante três meses em cada ano, entre 2007 e 2012. Questiona-se como o
mercado imobiliário incorporou o megaevento em suas estratégias de expansão do
setor; e quais áreas sofreram/sofrem pressão nos preços e como se dá a dinâmica de
valorização na área de projetos. Os dados permitem avaliar a oferta do mercado, não
a velocidade da comercialização.
Os dados de comercialização indicam uma redução no número de imóveis
ofertados até a faixa de R$ 150 mil, segunda faixa mais ofertada em 2007, mas que
cai para última em 2012. Essa redução vem acompanhada de uma crescente das
faixas de preço a partir de R$ 300 mil e acima de R$ 600 mil, isto é, o preço médio
dos imóveis em Lagoa Nova passou, nos últimos quatro anos, por um impacto
relativo e uma substancial diminuição na oferta de imóveis em faixas mais acessíveis. Esse fator não está relacionado com a criação de novos produtos ou tipos
– mais sofisticados –, pois 90% da oferta em classificados de jornal referem-se a
imóveis usados e apenas 2% a imóveis novos – o que também indica a entrada de
imóveis residenciais no mercado imobiliário, ampliando o estoque disponível sem
redução de preço, pelo contrário.
Com o mapeamento dessas ofertas, a pesquisa identificou algumas subzonas
de maior interesse ao mercado, especialmente nas proximidades da Av. CapitãoMor Gouveia e no entorno da Arena das Dunas, isto é, há uma correspondência
entre as obras de mobilidade urbana e a construção do estádio e as quadras com
maior preço e oferta de imóveis. Inclusive, o marketing específico utiliza a Arena
das Dunas como símbolo de status e significado para o bairro como um todo. O
tamanho dos imóveis novos acompanha o processo, de toda a cidade, de produção
de unidades entre 70 a 140 m 2; importante destacar que a oferta de terrenos vazios
é presente em todo o período de análise, demonstrando estoques de terra ainda
existentes e que acabam por influenciar também a oferta de novas unidades no
bairro – alcançando até R$ 2,5 mil/m 2, em média. Mas, se compararmos com
outros dados sobre Natal, vê-se que, no último ano, ocorreu uma subida nos preços
nos bairros mais valorizados, seguindo uma tendência das metrópoles brasileiras de
aquecimento do setor como um todo.
Nossos resultados indicam que a insistência na demolição e construção do
estádio no mesmo lugar pode ser um efeito do próprio processo de valorização
imobiliária dessa região da cidade, isto é, a Arena das Dunas já iniciou sua atratividade locacional em um bairro de alta valorização, diminuindo os riscos do
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negócio pelo viés imobiliário. Nesse sentido, os dados indicam que há, sim, um
processo de valorização imobiliária no entorno da Arena das Dunas, embora
ocorra no sentido de consolidar uma tendência de elitização constante presente
desde o início dos anos 2000.
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Segundo Slavoj Žižek (2012, p.18), o capitalismo atual apresenta uma “tendência
duradoura de retorno do lucro à renda”, envolvendo desde a apropriação da terra até
a da cultura, tendo como argumento de constante pressão social o “medo” do desemprego. A coalizão urbana formada para a realização do megaevento Copa do Mundo
2014 está baseada em uma luta por diferentes rendas e lucratividades, tendo como
discurso principal a construção de “legados” e geração de emprego e renda.
No caso de Natal-RN, uma cidade média, a associação entre governo/políticos e segmentos do mercado imobiliário (local e de atuação global) esteve desde o
início como principal motivação para realização do megaevento, seja na preparação
da documentação inicial, no primeiro desenho de operação urbana e imobiliária ou
na formulação final da Parceria Público-Privada; as garantias do governo estadual
ao capital privado estão recheadas de terrenos em bairros de alta valorização imobiliária em áreas centrais. Natal se obriga a estabelecer novas formas de retorno sobre
os investimentos feitos, que passam ao largo dos projetos sociais necessários para o
pleno desenvolvimento urbano e ambiental da cidade. Os Grandes Projetos Urbanos
apostam, pelo contrário, em áreas francamente vitais ao mercado imobiliário, na
transformação do solo urbano público em solo urbano privado e na sujeição do orçamento anual dos governos estadual e municipal aos rigores do pagamento de juros
pelos empréstimos obtidos. Obrigam-se agora a estabelecer um regime urbano não
apenas pressionado pelas forças internas (os rentistas urbanos, donos de construtoras
médias, etc.) mas também ligado a um circuito de consumo de produtos imateriais
de interesse global – era isso que o Planejamento Estratégico sozinho não conseguia
operar; é por esse motivo que as Arenas – no caso de Natal, inexpressiva ao esporte
local – devem ser adaptadas para espetáculos internacionais, para que não se tornem
“elefantes brancos”.
O megaevento Copa do Mundo 2014 e os impactos urbanos gerados criam um
universo de negócios – um “capitalismo de laços” – que excede o interesse esportivo
e conecta o espaço local ao internacional de modo inédito. Com os GPUs, está-se
elevando o nível de equivalência da acumulação urbana, seja em metrópoles como São
Paulo, seja em cidades médias como Natal. Em tais coalizões, os grupos formadores
dos campos de disputa conseguem, de modo associado, empreender transformações
estratégicas sobre o tecido urbano, reduzindo os espaços de diálogo e contestação.
Nesse sentido, não é coincidência que os recentes movimentos e protestos sociais
tenham trazido reclames justamente sobre o investimento público em equipamentos
coletivos, públicos, que sirvam a todos. Esse reclame não faz parte da coalizão estruturada pelo governo e pelos empreendedores capitalistas para a realização da Copa
no Brasil e em Natal.
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A b s t r a c t : This article is an analysis of the mega event FIFA World Cup
2014 and their impact on the city of Natal, RN, reflecting on the formation of urban
coalitions. The strategic planning model of the mega – event FIFA World Cup 2014 is not
based on an integrated view of the city, but in the future prospect of forming legacies from
the stimulation of specific urban sectors. Such sectors are articulated in urban coalitions,
having control over urban land, dispossessing areas, relocation of houses and the emphasis
on individual transport their most important brands. As background to this physical
intervention, international business and service economy – notably by tourism – show the
little social relevance to major existing urban problems. In this article we highlight the
possible effects of the scale of the mega event planning and matters involving the Legacy,
as is technical justification of the projects is as ideological formulation of consensus, using
the case of Natal as an object of analysis.
Keywords:
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A metrópole e as perfídias
do capital:
uma análise da relação entre Estado,
megaeventos esportivos e grandes projetos
de desenvolvimento urbano na (re)produção
do capital e da cidade contemporânea
Alexandre Sabino do Nascimento
Resumo:

Acredita-se que o capitalismo passa por mais uma de suas crises e que
a forma que vem encontrando para sair de suas crises cíclicas inclui a produção do espaço.
Assim, questiona-se, neste artigo, quais as possíveis consequências para o desenvolvimento
de metrópoles como o Recife da relação entre Estado, megaeventos esportivos e capital
financeiro no contexto da produção de Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano
e Regional, e sua relação com a reprodução do capital. Conclui-se que a Copa de 2014
significa um extraordinário instrumento de legitimação de grandes projetos de transformação do tecido urbano, com vistas a intensificar retornos privados em termos de valorização imobiliária e financeira, haja vista a dimensão dos recursos públicos envolvidos
e o regime jurídico excepcional de que são beneficiários, justificando-se os elevados custos
aos cofres públicos e permitindo o encontro de interesses entre agentes locais e estrangeiros
para reestruturar o espaço urbano de metrópoles em benefício da expansão e valorização
dos capitais envolvidos.

Pa l av r a s - c h av e:

metrópole; Estado; capital financeiro; megaeventos esportivos; grandes projetos de desenvolvimento urbano; Recife; Copa de 2014.

Introdução
Desde os anos 80 os municípios brasileiros vêm fortalecendo seu papel de gestores
de políticas públicas ligadas ao seu desenvolvimento autônomo. Uma das ações que
passam a fazer parte das agendas de gestores das metrópoles pelo mundo afora, e agora
também do Brasil, é a promoção e realização de Megaeventos e seus Grandes Projetos
de Desenvolvimento Urbano (GPDUs) correlatos, ou não, ligados em muitos casos a
projetos políticos de desenvolvimento urbano e à busca de competitividade e investimentos dentro de uma “guerra de lugares” no chamado mercado de cidades.
A metrópole de Recife, capital do estado de Pernambuco, não fica de fora desse
processo. Nos últimos anos, puxada por um projeto de cunho “Novo desenvolvimentista” do Estado1 (BRESSER-PEREIRA, 2010; NOVY, 2009) – com grande apoio
do governo federal, passou a disputar seu lugar no hall das metrópoles ligadas a uma
nova economia, centrada na produção e consumo do espaço.
Com base em Harvey (2011) acredita-se que o capitalismo passa por mais uma
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1 Segundo os autores analistas do “Novo Desenvolvimentismo”, o Estado continua tendo papel de destaque
na estratégia “novo desenvolvimentista”, porém com
funções distintas daquelas
exercidas no período anterior. Dentre suas principais
funções destacam-se: ter
capacidade para regular a
economia, estimulando um
mercado forte e um sistema financeiro a serviço do
desenvolvimento e não das
atividades especulativas; implementar políticas macroeconômicas defensivas e em
favor do crescimento; adotar
políticas que estimulem a
competitividade industrial e
melhorem a inserção do país
no comércio internacional.
Sendo que essas funções
são assumidas em diferentes
proporções e de forma variada nos diferentes projetos
políticos.

A

2 Itaipava Arena Pernambuco recebe esse nome
porque a cerveja Itaipava,
do Grupo Petrópolis, comprou o naming rights da
Arena Pernambuco, onde o
Grupo Petrópolis investirá
R$ 10 milhões por ano, durante 10 anos.
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de suas crises e que a forma que vem encontrando para sair de suas crises cíclicas
inclui a produção do espaço, por meio de ajustes espaço-temporais. Como propõe
o autor: “Há um grave problema subjacente, particularmente desde a crise de 1973
a 1982, sobre como absorver montantes de capital excedente na produção de bens e
serviços cada vez maiores [...]. Há uma massa crescente de dinheiro à procura de algo
rentável para se colocar” (HARVEY, 2011, p. 31).
Daí a importância de se procurar entender quais as razões para que megaprojetos de infraestrutura correlatos, ou não, a megaeventos terem sido reproduzidos
extensivamente, nas últimas décadas, alcançando finalmente países ditos de economias emergentes, como o Brasil, e regiões periféricas do mesmo, como o Nordeste,
justamente no momento de seu maior crescimento econômico, via projetos desenvolvimentistas de seus governos, que se dão em paralelo ao curso das últimas grandes
crises do sistema.
A questão central deste estudo diz respeito a quais as possíveis consequências
para o desenvolvimento de metrópoles como o Recife da relação entre Estado, megaeventos esportivos e capital financeiro no contexto da produção de Grandes Projetos
de Desenvolvimento Urbano e Regional; e a como se teceu a parceria entre esses
agentes na metrópole do Recife.
Este estudo objetiva analisar a relação entre Estado e Megaeventos Esportivos
(Copa de 2014) via produção de GPDUs, de modo a compreender como se deu esse
processo na economia brasileira e pernambucana para que se realizasse esse tipo de
projeto estandardizado mundo afora. Pretende-se analisar o papel do Estado na viabilização desses projetos e sua consecução via financiamento e construção de parcerias
público-privadas (PPPs). Entende-se a Copa de 2014 como um importante fator
catalisador de projetos políticos de desenvolvimento urbano para a qual produzemse espaços, flexibilizam-se políticas regulatórias e criam-se engenharias financeiras e
institucionais, as quais podem levar à intensificação das desigualdades socioespaciais
que já caracterizam a metrópole do Recife.
Pretende-se, pelo escopo do trabalho, fazer uma abordagem panorâmica enfocando dois dos principais GPDUs que se encontram ligados, mas em diferentes
estágios de execução: a Itaipava Arena Pernambuco2 e a Cidade da Copa, que são
bastante expressivos da reestruturação espacial por qual passa a metrópole. Observase, assim, projetos ligados a uma nova fronteira imobiliária e de expansão territorial.
Destaca-se que os grandes projetos urbanos ligados a megaeventos são instrumentos
de redefinição de uso do solo em áreas centrais, suburbanas ou periféricas.
Este artigo se divide em quatro partes, sem contar com esta introdução. A
primeira parte apresenta um quadro da dinâmica recente de desenvolvimento do
estado de Pernambuco e de sua metrópole Recife, que porta características ligadas a um
planejamento estratégico e de cunho “novo desenvolvimentista”, a fim de que o leitor
compreenda o contexto estudado. A segunda parte procura abordar algumas teorizações e definições sobre a produção do espaço e sua relação com a reprodução do capital
e, nesse interregno, o papel dos megaeventos em meio a essa relação na contemporaneidade. Na terceira temos a discussão sobre as formas de articulação entre Estado e
capital nos projetos citados, em que destacaremos as características das PPPs e Sociedades de Propósito Específico (SPE) celebradas bem como a forma de financiamento
dos projetos. Por fim, temos as considerações finais e uma síntese do que foi exposto.
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Breve panorama da dinâmica social
e econômica do estado de Pernambuco
e de sua metrópole Recife
A partir da segunda metade dos anos 1970 até o início da década de 1990 o
estado de Pernambuco vivenciou um ciclo de desaceleração econômica resultante
da perda de dinamismo e competitividade nas até então atividades tradicionais de
sua economia. Concomitante a esse processo, tem-se os investimentos realizados nos
demais estados da região Nordeste, a exemplo do Polo Petroquímico de Camaçari e
do Polo mínero-metalúrgico de São Luís, além da redução da função de entreposto
comercial que o estado exercia.
Todavia, na última década, os ventos sopraram a favor do Nordeste e de
Pernambuco. Em 2012 a região Nordeste representava 28% dos brasileiros e 14% do
Produto Interno Bruto (PIB) do país, que desde 2002 vem crescendo mais do que o
índice nacional, o que se deve a fatores como: os aumentos reais no salário mínimo; as
aposentadorias rurais e urbanas para não contribuintes da previdência; os programas
de transferência direta de renda para as populações mais pobres; e o aumento do
crédito bancário. Assim, temos um grande crescimento da demanda agregada, principalmente através do aumento do consumo. E como consequência temos o crescimento
do mercado, o que traz novos atrativos para investimentos voltados ao atendimento
de mercados crescentes, assim como maior necessidade de provisão de infraestruturas
de toda sorte (ARAÚJO, 2013). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e Ministério do Desenvolvimento a
região disponibilizava de US$ 50 bilhões para investimentos nos maiores polos até
2015, sendo que 28,1 bilhões seriam investidos em Pernambuco (US$ 2 bilhões na
Fábrica FIAT – Goiana e US$ 26,1 bilhões em Suape)3.
Uma maior abertura das economias periféricas, bem como uma transformação
no papel do Estado como indutor de atividades econômicas, forjou a entrada de
diversos investimentos no estado de Pernambuco (crédito via bancos de desenvolvimento em muitos casos) e estimulou o engajamento de diversas políticas, resultados
também da ação de uma ordem distante (LEFEBVRE, 1991) de alguns fenômenos
que vêm influenciando de forma marcante as atividades econômicas, como a globalização econômica associada a mudanças de paradigma tecnológico ou a configuração em alguns espaços selecionados do que Santos (2002) denominou de “meio
técnico-científico-informacional”4. Nesse meio podemos situar o atual período pelo
qual passa a metrópole do Recife, que após candidatura e escolha como cidade-sede
da Copa de 2014 projeta-se ainda mais para o mundo.
Em meio a todos os investimentos abrigados em solo pernambucano como
respostas ao dinamismo do governo e da atual conjuntura econômica, um com certeza
se destaca: o Complexo Industrial Portuário de Suape. O maior polo de atração de
negócios do Nordeste brasileiro vem alavancando a economia do estado, resultado
da soma de investimentos de diversos setores: petroquímico, biotecnológico, construção civil, industrial, tecnológico, farmacêutico, automotivo, indústria naval etc.
Temos também a criação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
(Hemobrás), que será uma das âncoras do Polo Farmacoquímico de Pernambuco, em
construção no município de Goiana/PE, norte da Região Metropolitana do Recife
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3 Reportagem do Estadão
(23 set. 2013) afirmava que
“O Nordeste tem sido, nos
anos recentes, destaque em
crescimento econômico no
País. A melhora da renda
atraiu empresas e ampliou o
mercado de consumo na região. Ainda faltam, no entanto, investimentos em infraestrutura logística para apoiar
esse crescimento, e garantir
que ele se mantenha de forma sustentável”. (INHESTA;
PORTO, 2013).
4 Sobre essa nova relação entre investimentos, globalização, mudanças no paradigma
tecnológico e a consequente
e intencional constituição
de um meio técnico-científico-informacional em alguns
espaço selecionados. Santos
(2002), em A Natureza do
Espaço, afirma: “[...] Neste
período, os objetos técnicos
tendem a ser ao mesmo tempo técnico e informacionais,
já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização
[obras da Copa], eles já surgem como informação; [...]
hoje, quando nos referimos
às manifestações geográficas
decorrentes de novos progressos [...] estamos diante
da produção de algo novo, a
que estamos chamando de
meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2002,
p. 238).

A
5 O Arco Metropolitano é
um projeto nos moldes dos
implementados em São
Paulo (Rodoanel) e Rio de Janeiro, que compreende uma
nova rodovia de 77 quilômetros, estimada em R$ 1,21
bilhão. O Arco será uma via
expressa e pedagiada que
funcionará como alternativa
rápida ao estrangulado trecho urbano da BR-101, uma
das principais vias que corta
a metrópole de Recife.
6 Strapazzon (2010), em artigo intitulado Smart Cities,
define as mesmas como a
etapa mais avançada do relacionamento entre convergência tecnológica, gestão
de cidades, qualidade de
vida e competitividade. O
tema começou a ganhar reputação depois que a cidade
de Singapura levou o prêmio
de cidade inteligente do
ano, em 1999.
7 O Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas
(PPP-PE) foi iniciado a partir
da publicação da Lei Estadual Nº 12.765, em janeiro
de 2005, em consonância
com a Lei Nº11.079, de 30
de dezembro de 2004, que
instituiu normas gerais para
licitação e contratação de
parcerias público-privadas
no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A seguir, em janeiro
de 2006, foi publicado o
Decreto Nº 28.844, que
instalou o Comitê Gestor do
Programa Estadual, o CGPE.
(PERNAMBUCO, [20--]).
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(RMR); a fábrica da FIAT, também no município de Goiana, com expectativa de
geração de mais de 3,5 mil postos de trabalho; o Polo Médico localizado na RMR; a
construção da ferrovia Transnordestina; e o projeto do Arco Metropolitano5.
Por fim, tem-se a escolha de Pernambuco como subsede da Copa do Mundo
2014, amparada no esteio do grande projeto Cidade da Copa, a ser concluído no
município de São Lourenço da Mata (PE), que inclui uma arena multiuso e um
bairro planejado.
Desse quadro atual surge uma maior demanda por infraestrutura (urbana
e regional, como saneamento ambiental; energia; telecomunicações; obras para
ampliação da malha viária) e por imóveis, tanto para a habitação como comerciais e
industriais. Contudo, observamos que vem emergindo simultaneamente uma relação
mais próxima entre Estado, mercado imobiliário, construção civil e capital financeiro,
o que se dá via inovações espaciais (“cidades planejadas” [condomínios fechados],
arenas multiuso, torres empresariais e shoppings). Dentro dessas inovações podemos
enquadrar o projeto Cidade da Copa, analisado neste trabalho, que se propõe a ser
uma cidade inteligente “smart city”.6
Temos também inovações financeiras (Debêntures de Infraestrutura, Project
Finance etc.), jurídicas (mudanças no Plano Diretor) e administrativas (Programa
Estadual de PPPs7), além dos já citados GPDUs (MOULAERT; SWYNGEDOUW;
RODRÍGUEZ, 2002). Estes necessitam de grandes investimentos, mas, diante da
“falta” de poupança do Estado para neles investir diretamente, o poder público
recorre a políticas de cunho neoliberal, como as PPPs.
Harvey, tratando sobre o papel do Estado no desenvolvimento e a acumulação
capitalista, diz que:
O “sucesso” de um determinado Estado (nacional ou local) frequentemente é medido
pelo grau em que capta os fluxos de capital, cria condições favoráveis à acumulação do
capital dentro de suas fronteiras e garante uma elevada qualidade de vida diária a seus
habitantes. Os Estados estão inevitavelmente envolvidos em uma concorrência uns com
os outros sobre como todas as outras esferas no âmbito do processo coevolutivo se reúnem
em algum tipo de trabalho conjunto. Quanto mais acumulação de capital é capturada
dentro de suas fronteiras, mais rico o Estado se torna. A gestão estatal do processo coevolutivo surge como uma meta de governo. (HARVEY, 2011, p. 161).

Dentre os fatores apresentados por Harvey como ingredientes de sucesso de
uma gestão do Estado na captação e uso de investimentos está a criação de condições
favoráveis a uma elevada qualidade de vida diária de seus habitantes.
Não é o que presenciamos na metrópole de Recife, que se destaca negativamente entre as cidades mais desiguais do país, apresentando dados preocupantes,
como em 2008 ao encabeçar a lista das cidades mais desiguais do país em relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU); e, no mesmo ano, apresentando índice
de GINI (baseado na Desigualdade de Renda Domiciliar per Capita) no valor de
0,6383, figurando na 17ª posição no ranking de desigualdade das 27 capitais brasileiras, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (NERI, 2009). O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), referente ao ano de 2010, mostra uma queda na posição do estado
em relação a 2000: caiu da 14ª para a 18ª posição entre os 26 estados brasileiros.
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No ranking das 50 cidades com maior índice de homicídios do mundo,
elaborado anualmente pela Organização Não Governamental (ONG) mexicana
Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, a metrópole de Recife
se encontra na 39º posição (FAROESTE, 2014). Dessa forma, Recife teria muitas
outras prioridades para seus gastos públicos ao invés dos governos estadual e municipal se endividarem para cumprir as demandas em prol da realização da Copa
2014. Destaca-se também que quase 97% dos aglomerados subnormais de Pernambuco encontram-se na Região Metropolitana do Recife. Essa concentração mereceu
destaque no relatório da pesquisa Aglomerados Subnormais - Informações Territoriais
do IBGE. O entorno da capital pernambucana foi um dos cinco que mereceram
um tópico específico no texto, ao lado das grandes São Paulo, Rio de Janeiro,
Belém e Salvador (MOTA, 2013).
Essa contextualização socioeconômica de Pernambuco e de sua metrópole
Recife e seus desafios no tocante a uma maior distribuição de renda com justiça social
fundamenta uma análise da conta dos investimentos direcionados para a realização
da Copa de 2014 como custos de oportunidade (BARCLAY, 2009).
Na próxima parte tentar-se-á analisar a relação entre a produção do espaço e o
processo de acumulação do capital, atentando-se para o papel das crises sistêmicas do
sistema capitalista e dos megaeventos e seus megaprojetos correlatos.

Produção do espaço e acumulação de
capital: uma análise da relação entre
crises econômicas, megaeventos e a
produção de capital fixo
A teoria da “produção do espaço” de Henri Lefebvre enfatiza a produção
contínua do espaço e sua ligação com o seu principal produtor na cidade: o Estado
(CARLOS, 2011; LEFEBVRE, 1978; 1991; 1999). Essa relação possui características próprias e segue metas, sendo a principal delas a compatibilização da produção
do espaço com a reprodução das relações capitalistas de produção, em um jogo de
seguidos reordenamentos.
Sobre essa relação Lefebvre afirma:
[...] O espaço produzido pelo Estado deve dizer-se político, com características próprias e
metas específicas. Ele reorganiza as atribuições (sociais de produção) em função do suporte espacial; ele reencontra e choca o espaço econômico pré-existente: polos de crescimento
espontâneos, cidades históricas, comercialização do espaço fracionado e vendido em lotes,
etc. Ele tende a reconduzir não somente as atribuições sociais inerentes à produção industrial, mas as atribuições de dominação inerentes à hierarquia dos grupos e dos lugares.
No caos das classes, ele tende a impor uma racionalidade, a sua, que tem o espaço por
instrumento privilegiado (LEFEBVRE, 1978, p. 2).

Neste estudo compreende-se que a (re)produção do espaço de várias cidades –
no caso da Copa de 2014 são doze, quatro a mais do que o limite recomendado pela
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) para serem vistas pelo mundo
todo no curto período de um mês durante o evento – representa uma nova concepção
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de reprodução do capital produzindo o espaço. Na medida em que temos a produção
de megaprojetos para serem utilizados em um fugaz e efêmero período de um mês,
observamos uma nova ordem na produção do espaço descartável. Destaca-se o
montante de recursos e obras realizadas para atender à demanda de um único evento
no período de um único mês, o de Julho de 2014. Temos assim uma série de GPDUs
feitos ad hoc para receberem os capitais sobreacumulados nacionais e mundiais para
sua valorização e fixação em um ambiente construído.
Sobre o papel dos GPDUs neste contexto, no livro O Brasil em evidência: a utopia
do desenvolvimento, o ex-governador do estado de Pernambuco – Eduardo Campos –
fala das últimas décadas do século XX e do desmantelamento do Estado e da falta de
impulso para o crescimento econômico no Brasil, e em especial no Nordeste, e a saída
da longa crise vivida pelo país. O mesmo destaca a recente retomada do crescimento
e das políticas impulsionadoras desse processo, e diz:
“Note-se que a recente retomada do crescimento se deu, justamente, em função de um
conjunto de políticas públicas direcionadas à elevação da renda dos mais pobres e à implementação de políticas de desenvolvimento voltadas para o fortalecimento da infraestrutura, o aumento do nível de investimento em grandes projetos e a geração de emprego”
(CAMPOS, 2012, p. 12).

8 Francisco de Oliveira, em
seu clássico Elegia para
uma re(li)gião, atenta para
o papel da teoria do “deficit
spending” de Keynes afirmando que, no capitalismo
monopolista, o Estado tem
de ser necessariamente
parte ativa da reprodução
do capital: “A teoria do deficit spending é a explicação
de que o Tesouro Público
tem que ser colocado como
pressuposto geral de toda
atividade econômica, sem o
que a economia capitalista
ver-se-ia a braços com crises
cíclicas da maior gravidade,
exatamente porque o forte
processo de centralização
do capital ampliaria, ao invés de reduzir, a anarquia
do sistema, dessa vez em
proporções catastróficas”.
(OLIVEIRA, 2008, p. 234).

Keynes ilustra ironicamente sua teoria de uma política econômica anticíclica
do “ deficit spending” quando afirma que ao Estado cumpre erguer pirâmides para
criar “empregos”. Embora a política keynesiana das intervenções estatais tenha sido
“oficialmente” sepultada e substituída pelo consenso neoliberal, é curioso notar que
esta máxima ainda está bem presente nos dias de hoje, e foi um dos vetores de sustentação do país diante da crise de 2007/20088.
A escolha do Brasil para sediar a Copa acontece no momento que em os países
classificados como desenvolvidos encontram-se inseridos em graves crises econômicas,
ao passo que países classificados como subdesenvolvidos ou os ditos emergentes, como
África do Sul e Brasil, por exemplo, vivem uma conjuntura de crescimento econômico
maior. Lembrando também da China que sediou os Jogos Olímpicos de 2008, que é
a grande locomotiva econômica dos países emergentes. Pode-se fazer uma relação um
pouco pertinente com alguns momentos recentes vividos pela economia mundial que
potencializam a tese da fuga de capitais para países como o Brasil, e que se somam às
possibilidades abertas para a reprodução do capital sobreacumulado na produção do
espaço e em megaeventos esportivos.
A respeito da última grande crise econômica mundial temos que, segundo
Harvey (2011), de meados de 2007 até o dia 07 de setembro de 2008 – quando
tivemos o desmantelamento de todos os grandes bancos de investimento de Wall
Street, a posterior queda do Banco Lehman Brothers e o congelamento dos mercados
de crédito, sucedeu-se uma série de acontecimentos pelo mundo. Um mundo que
parecia estar “inundado com excesso de liquidez” de repente se viu sem dinheiro
e inundado de casas, escritórios e shoppings centers em excesso. No fim de 2008
todos os segmentos da economia dos Estados Unidos da América (EUA) estavam
com problemas profundos.
Paralelo a tudo isso, segundo Marinho, Campagnani e Cosentino (2014), no
livro Copa para quem e para quê?, 2007 era o primeiro ano do segundo mandato do
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presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o país candidatou-se a sede da Copa de
2014. Aquele ano foi marcado pela continuação de um projeto político que se baseou
no aumento da renda do brasileiro, sendo considerado pela FGV como o “ano da
classe média” (PESQUISA, 2008). Assim este momento fez parte de um projeto de
governo de se afirmar politicamente interna e externamente, sendo lastreado com a
conquista do direito de realizar uma Copa e de transmitir mundialmente a imagem
de que o Brasil estava no caminho certo, diferente dos países centrais. (MARINHO;
CAMPAGNANI; COSENTINO, 2014).
Em dezembro de 2009 a capa da revista inglesa The Economist dizia: “Brazil
Takes Off ” (“O Brasil Decola”, em tradução literal). O editorial afirmava que o país
parecia ter feito sua entrada no cenário mundial, marcada simbolicamente pela
escolha do Rio como sede olímpica em 2016. Daí vemos a importância simbólica de
sediar um megaevento para a imagem de um país. A revista dizia que, se em 2003
a inclusão do Brasil no grupo de emergentes BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China)
surpreendeu muitos, hoje ela se mostrou acertada, já que o país vem apresentando um
desempenho econômico invejável (BRASIL, 2009).
Acrescenta-se outro exemplo desse período quanto aos seus rebatimentos na
produção do espaço nas cidades brasileiras. Mariana Fix (2011) afirma que, com a
criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009, assistiu-se a
um novo arranjo combinando a maior entrada de fluxos de capital nacional e estrangeiro que teve efeitos significativos, mas manteve o antigo padrão de construção para
classes alta e média alta, pois a produção de habitação para as mesmas tinha demanda
mais solvável; já as classes que mais precisavam continuaram sem habitação, pois não
representam altos lucros para o mercado imobiliário (FIX, 2011).
A atração de investimentos vem criando uma demanda enorme no setor imobiliário da Região Metropolitana de Recife e um consequente crescimento do setor de
construção civil. Cabe aqui enumerar alguns dados do IBGE apresentados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI-PE) sobre esse
setor que representa 26,1% do PIB da Indústria Geral de Pernambuco. A construção
civil cresceu a uma taxa de 21,2% no segundo trimestre de 2010, contra 17,5% da indústria em geral no mesmo período. Destaca-se que, internamente a esse desenvolvimento, a
fatia das construções imobiliárias representa 53,6% do total da produção do setor imobiliário, na medida em que as obras de infraestrutura representam 21,8% do total. O que
falta se deve a serviços especializados para construção (24,6%) (ADEMI-PE, [20--]).
A ADEMI-PE trabalha com um índice que é consideravelmente importante
para compreender o setor da construção civil e o fluxo de capital via produção do
espaço na cidade: o Índice de Velocidade de Venda (IVV), que mede o aumento da
velocidade de venda dos empreendimentos lançados. No Recife, após um período de
decadência do índice entre 1999 e 2003, o IVV cresceu de 2004 a 2010, tendo um
aumento significativo entre 2009 e 2010, quando chegou a 14,2% – maior índice
desde o início da pesquisa. Esse período coincide com a crise econômica dos EUA
e também com a vinda da Copa para o Brasil e sua subsede, a metrópole de Recife.
Sobre esses altos lucros para o mercado imobiliários Harvey chama atenção
para como a qualidade de vida urbana torna-se hoje uma mercadoria tão importante
quanto o próprio direito à cidade. A respeito desse processo de reconstrução urbana
mundial, segundo o autor:
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A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria para aqueles com dinheiro, assim
como para a própria cidade, num mundo onde o turismo, o consumismo, o marketing de
nicho, as indústrias culturais e de conhecimento, e também a perpétua dependência em
relação à economia política do espetáculo, tornaram-se os principais aspectos da economia política do desenvolvimento urbano (HARVEY, 2011, p. 143).

9 Sobre essa nova economia
urbana baseada na produção cultural e de espaços
que a recebam, Gibson e
Freestone afirmam que “[...]
atividades culturais são de
importância crescente para
as economias urbanas e regionais na idade da ‘cidade
criativa’ (LANDRY, 2000;
SCOTT, 2000). A ‘economia
cultural’ define esta intersecção em um amplo espectro de empreendimentos
criativos, incluindo música,
cinema, televisão, teatro,
arte, design e mídia. Estas
atividades têm assumido relativa importância na política urbana e no planejamento
da cidade individualmente
ou coletivamente como setores-chave para iniciativas,
muitas vezes interligadas ao
desenvolvimento econômico, a regeneração urbana e
o lugar – fazendo o desenho
urbano e o planejamento
social. A ‘virada cultural’
no planejamento da cidade
tece uma dimensão importante de considerações da
mudança do futuro urbano
(GIBSON; FREESTONE, 2004,
p. 2, tradução nossa).
10 O presidente do Conselho Consultivo da Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário (ADEMI-PE) afirma que esse tipo
de empreendimento é uma
tendência do mercado: “A
empresa vê que, colocando
qualidade para que você
possa trabalhar e ter o mínimo de deslocamento, ou
seja, lazer, centros educacionais e hospitalares, shoppings centers, naquele entorno
que você possa ir até a pé, é
uma questão apenas de opção de morar mais próximo
do seu local de trabalho.”
(BAIRROS, 2012).

Grande parte desses novos aspectos da economia política do desenvolvimento
urbano apontados por Harvey podem ser catalisados em uma cidade que recebe um
megaevento esportivo. Temos o turismo puxado pela exposição midiática da cidadesede no evento como um dos grandes argumentos para a realização dos megaeventos.
Quanto à questão do marketing de nicho e das indústrias culturais e do conhecimento apontados por Harvey, tratados acima, vemos como o projeto Cidade da
Copa enquadra-se nessa nova produção de espaços ligados a um tipo de “Economia
Cultural”9 que já está presente em seu projeto. Falamos de uma economia cultural
dos bens simbólicos que produz cidades criativas e/ou bairros criativos ligados a atividades econômicas de base tecnológica e atividades culturais, como podemos verificar com a ideia de se criar uma smart city na região oeste da metrópole de Recife,
conforme reportagem do Jornal do Commercio sobre a consecução do projeto:
A fórmula da Cidade da Copa não saiu do nada. O governo estadual estipulou como regra para o contrato de construção da Arena Pernambuco o desenvolvimento de um grande
projeto imobiliário nos 240 hectares do terreno, em São Lourenço [...]. O Consórcio Arena
Pernambuco Negócios [vencedor da disputa para construção], na verdade composto por duas
empresas do grupo Odebrecht, começou a buscar um parceiro com experiência para desenvolver o projeto. Após muita procura, encontrou a AEG World Wide, uma gigante americana da
música, esportes e entretenimento. [...] A AEG é dona do negócio, que integra várias facetas.
O conceito do LA Live serviu de inspiração para o projeto da Cidade da Copa. Ele conta
com um complexo hoteleiro de US$ 1 bilhão, residências e, além da conhecida arena Staples
Center – que recebe megashows, jogos da NBA e até de boxe –, tem 21 mil metros quadrados
de salas comerciais, por exemplo. O LA Live fica no centro de Los Angeles e revitalizou aquela
área da cidade americana, a terceira maior dos Estados Unidos. (SANDES, 2011).

Assim, vemos em Recife a criação de equipamentos de lazer e entretenimento,
shoppings, bairros e cidades planejadas10, produção de eventos, requalificação de
áreas degradadas etc. Decorre desse processo uma expansão geográfica da produção
imobiliária, incorporando espaços e produzindo cada vez mais imóveis de todo tipo
(residenciais, comerciais, industriais). Destaca-se aqui o pensamento de Harvey
quando diz que “O ambiente construído que constitui um vasto campo de meios
coletivos de produção e consumo absorve enormes quantidades de capital tanto na
construção quanto na manutenção. A urbanização é uma forma de absorver o excedente de capital” (HARVEY, 2011, p. 75).
Apoiados em formas complexas de articulação de atores públicos e privados
(PPPs; Operações Urbanas Consorciadas e inovações espaciais, administrativas e
jurídicas etc.), a realização de megaeventos busca a produção de uma marca para as
cidades que os recebem no âmbito de uma economia simbólica que afirma visões de
mundo, noções e imagens, as quais acompanham as ações de reestruturação urbana.
Assim, segundo Sánchez et al. (2013, p. 01):
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Operações para reconversão de territórios, grandes projetos urbanos e megaequipamentos
culturais ou esportivos são acionados para soldar as forças sociais das cidades e trazidos
pela mão de coalizões de promotores urbanos que apresentam projetos de cidade ditos
consensuais e competitivos.

Harvey (2005), tentando formular uma teoria geográfica e histórica do capitalismo e de sua expansão, lembra que “ondas inovadoras” – que autores influenciados
por Schumpeter consideram fundamentais para absorção dos excedentes de capital e
de força de trabalho ao longo do tempo – tinham tudo a ver com a transformação do
espaço, como no caso das ferrovias e os navios a vapor, a indústria automobilística, as
telecomunicações etc. Hoje tem-se a difusão de toda uma sorte de espaços espetaculares, modernos, inovadores e “sustentáveis” para a realização de megaeventos, como
no caso do primeiro sistema de geração solar fotovoltaico do estado de Pernambuco
que foi inaugurado na Itaipava Arena Pernambuco11.
Uma das teorias que embasa este estudo é a que analisa o papel da produção de
capital fixo de larga escala e bens de consumo – Cidade da Copa – de grande durabilidade na tentativa de absorver excedentes de capital que hoje circulam o mundo
em busca de valorização. Entender que o desenvolvimento dos meios de trabalho em
maquinaria não é casual e obedece às intencionalidades do capital, que servem de
alavancas para a acumulação. (MARX, 2011).
Harvey argumenta que um dos principais mecanismos de geração das precondições necessárias para a formação do capital fixo é a superacumulação que surge no
capitalismo de forma mais periódica, resultado da sanha capitalista de acumular por
acumular que envolve a criação de capital não empregado em um polo e uma população de trabalhadores desempregados em outro. Assim, baseado no insight teórico de
Marx, Harvey (2013, p. 298) arremata:
Os excedentes da força de trabalho, das mercadorias, da capacidade produtiva e do capital
monetário são potencialmente conversíveis em capital fixo. [...] Ele diz na verdade, que
as contradições da acumulação produzem as precondições necessárias para a formação do
capital fixo em uma base periódica.

Numa situação de crise a união dessas precondições proporciona a formação de
capital fixo. Marx já havia declarado em O Capital que “uma crise sempre cria o ponto
de partida para novos investimentos”. (HARVEY, 2013). Baseados no descrito acima,
acreditamos que as últimas crises12 produziram espaço para novos investimentos
do tipo especulativos via capital financeiro, como a produção de capital fixo (vias
expressas, shoppings centers, arenas multiuso) e bens de consumo, como a habitação
(Cidade da Copa). Assim, a produção de capital fixo pode servir de saída para crises
de superacumulação em curto prazo.
A tese de Harvey que embasa este estudo intenta provar como os processos
gerais de produção do espaço são presas de processos de formação e resolução de
crises de superacumulação. Para tanto, o autor utiliza a ideia de ordenação espaçotemporal, que aborda a absorção dos excedentes de capital e trabalho característica
do processo de sobreacumulação em um dado tempo (neste estudo, as primeiras
décadas do século XXI), em um sistema territorial (Brasil, Pernambuco e sua
metrópole Recife) e pelos seguintes fatores: deslocamento temporal via investimentos
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11 Nos Grundisse, Marx
(2011) evoca a possibilidade
de um capitalismo pós-industrial baseado em formas
altamente socializadas do
conhecimento: “o desenvolvimento do capital fixo indica
até que grau o saber social
geral, o conhecimento, tornou-se força produtiva imediata e, consequentemente,
até que ponto as condições
do processo vital da sociedade passaram sob o controle
do intellect geral”. (MARX,
2011, p. 582). Como podemos perceber com a ação de
certa expertise internacional,
representada por consultores de renome internacional,
em sua posição dominante
no mercado relativo à produção de megaeventos e
gerenciamento de cidades.
(SÁNCHEZ, 2011).

12 A Crise Financeira Internacional ou Crise do Subprime
e a Crise da Dívida Soberana
Europeia.
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de capital de longo prazo (Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2); obras
da Copa) ou gastos sociais (Bolsa Família), a fim de retardar a circulação de
valores de capital; deslocamentos espaciais por meio da abertura de novos mercados
(expansão imobiliária para as regiões sul e oeste da metrópole de Recife), novas
capacidades produtivas (Fábrica da FIAT, SUAPE) e de recursos, sociais e de trabalho
(HARVEY, 2003).
O autor prefere a combinação desses dois fatores. Assim, através da análise
dos fluxos de capital dentro dos circuitos do capital, indica a passagem desses fluxos
do circuito primário (produção e consumo imediatos) para os circuitos secundário
(capital fixo e de formação de fundo de consumo) e terciário (gastos sociais e de
pesquisa e desenvolvimento), que absorvem o capital excedente em investimentos de
longa duração.
No circuito secundário do capital os fluxos tomam dois caminhos, como podemos
ver alguns exemplos no estado de Pernambuco: capital fixo – instalações fabris (FIATGoiana), equipamentos (Itaipava Arena Pernambuco), entroncamentos ferroviários
(Transnordestina), rodovias (Ramal da Copa; Arco Metropolitano) e portos (Suape) etc.
– e a produção de fundo de consumo, como a habitação (Cidade da Copa; PMCMV).
Avulta-se aqui que esse circuito é um grande absorvedor de capital e trabalho,
principalmente em condições de expansão geográfica como a vivida pelo Nordeste e,
em especial neste trabalho, por Pernambuco (HARVEY, 2003).
Na próxima seção aprofundaremos a discussão sobre as formas de articulação
entre Estado e capital nos projetos citados, destacando as características das PPPs e
SPE celebradas bem como também a forma de financiamento dos projetos.

13 Sobre o papel dos GPDUs
nesse contexto, o livro The
globalized city: economic
restructuring and social polarization in European Cities,
de Moulaert, Swyngedouw
e Rodríguez (2002), analisa
como os processos de globalização e liberalização econômica se articulam com o surgimento de novas formas de
governança urbana, e sobre a
relação entre os projetos de
desenvolvimento urbano em
grande escala e as relações
políticas, sociais e econômicas de poder na cidade.
14 Em janeiro de 2011 foi
criada pelo Governo do Estado de Pernambuco a Secretaria Extraordinária da Copa
2014, especificamente para
acompanhar as obras relacionadas à Copa do Mundo
2014 e coordenar a integração dos órgãos municipais,
estaduais e federais envolvidos com o evento, além dos
investidores privados.

Ligações perigosas: grandes projetos
de desenvolvimento urbano e inovações
administrativas e financeiras
na construção de megaeventos
Reportagem do site da rede de TV por assinatura ESPN publicada, em
15/07/2014 com o título O legado da Copa: o que será dos 12 estádios usados no
Mundial, faz as seguintes questões: como serão pagas a partir de agora essas mega-arenas, como elas serão usadas e quem vai usá-las? E afirma que, no tocante ao estado
de Pernambuco:
São nebulosas as informações sobre o dinheiro investido na construção da Arena Pernambuco [...] O governo pernambucano alega ter recebido empréstimos de R$ 276,7 milhões
do BNDES e de 217,9 milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para bancar a
obra, mas segundo o Portal da Transparência do governo federal, R$ 922 milhões foram
cedidos pelos bancos em questão (BORGES, 2014).

Assim, passamos a tentar destrinchar esses números e as relações nebulosas que
estão por trás deles e entre os diversos agentes e suas ações. Atualmente destaca-se
uma nova forma de atuação do Estado na produção do espaço urbano que se dá na
consecução de GPDUs (MOULAERT; SWYNGEDOUW; RODRÍGUEZ, 200213)
associados à iniciativa privada via inovações políticas, administrativas14, financeiras
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e espaciais. Esses projetos representam ícones ligados tanto à produção de novos
espaços na cidade contemporânea, ou novas formas espaciais ligadas ao consumo,
entretenimento e habitação, como também à refuncionalização ou requalificação de
outros espaços tidos como degradados ou mal utilizados.
Destaca-se também o papel dos megaeventos na inserção das cidades em uma
rede internacional de cidades via sua produção como marca, sobre isso Sánchez et al.
afirmam:
[...] modelos de desenvolvimento internacional exercem forte influência nas dinâmicas
das cidades, nas quais seus gestores se utilizam de estratégias de ‘branding’ e ‘city marketing’
para promover a transformação de diversos espaços da cidade. Segundo Arantes (2000), o
planejamento atual das cidades tem por objetivo central ‘inserir a cidade-alvo em um nó
da rede internacional de cidades’. (SÁNCHEZ et al., 2013, p. 2)

É importante ressaltar que muitas dessas estratégias estão ligadas a mudanças no
planejamento urbano moderno que, nas últimas décadas, passa a ser um planejamento
estratégico empresarial, flexível, com intervenções urbanísticas pontuais, limitadas
no tempo e no espaço (GPDUs) e orientadas pelo e para o mercado. Assim, tem-se
também a gestão da cidade como um negócio ou uma empresa e uma coalizão dos
interesses públicos com os privados, refletida na maioria dos GPDUs na forma de
instrumentos como Parcerias Público-Privadas (PPPs)15, Sociedades de Propósito
Específico (SPE)16, Operações Urbanas Consorciadas etc. (MASCARENHAS,
BIENENSTEIN; SÁNCHEZ, 2011).
O governo de Pernambuco lançou o megaempreendimento imobiliário – uma
cidade planejada, denominada “Cidade da Copa” – com uma estimativa de absorver
aproximadamente 60 mil novos habitantes, procurando criar uma nova centralidade
urbana/metropolitana. A ideia é que em no máximo 25 anos o local tenha residências, hotéis, shopping centers, edifícios comerciais e universidade e que, segundo seus
idealizadores, transforme-se numa verdadeira cidade (Smart City), onde os pilares
moradia, educação, trabalho e lazer estariam conjugados num mesmo local. Os
envolvidos estimam que o projeto estará a todo vapor em 2025. O masterplan (plano
geral urbanístico) foi feito pela Aecom, que também assina o do Parque Olímpico
Rio-2016.
A Arena, elemento-chave do Projeto Cidade da Copa, deveria atuar como
indutor de desenvolvimento urbano para o município de São Lourenço da Mata e
seus municípios circunvizinhos – Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes –,
propiciando a criação de uma nova centralidade urbana na Região Metropolitana
de Recife e ordenando a expansão metropolitana no sentido do interior do estado.
Temos a produção de um novo espaço e uma expansão geográfica do mercado imobiliário – diferentemente de outras sedes onde as arenas estão na capital da metrópole,
a de Recife tomou área até então rural e a transformou num verdadeiro filão para o
mercado17, liberando o ativo terra para a especulação (HARVEY, 2011).
A liberalização de ativos como a terra se dá através de manobras institucionais,
como a alteração do Plano Diretor de São Lourenço da Mata, para poder receber o
megaprojeto Cidade da Copa. Sobre isso, Ramalho destaca:

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.27-44, / NOVEMBRO 2014

37

15 A gestão das PPPs no estado de Pernambuco é feita
por um comitê especial –
Comitê Gestor do Programa
Estadual de Parceria Público
-Privada (CGPE) –, que define
os serviços prioritários para
execução no regime de PPP
e os critérios para subsidiar
a análise da conveniência de
contratação sob esse regime.
O estado de Pernambuco
elegeu, em outubro/2008, a
implantação de Arena Multiuso para sediar os jogos da
Copa de 2014 como projeto
prioritário na carteira do Programa Estadual das Parcerias
Público-Privadas (PPP-PE).
Elaborou-se, assim, projeto
visando o desenvolvimento de um empreendimento
que atendesse às exigências
apresentadas pelo Comitê
de Organização Local (COL)
da Copa do Mundo 2014 e à
forte demanda habitacional
da Região Metropolitana do
Recife. (BRASIL, 2012).
16 Sociedade de Propósito
Específico (SPE) ou special
purpose company (SPC) é um
modelo de organização empresarial pelo qual duas ou
mais empresas se associam
para constituir uma nova empresa com fim específico e
com prazo determinado para
realização de um contrato de
parceria com finalidade lucrativa (SEBRAE, 2009).
17 Matéria do Jornal do Commercio de 19 de maio de
2013 já destacava o papel das
ações, obras e investimentos
públicos na região de São
Lourenço da Mata e afirmava que: “De terreno rural a
palco de jogos internacionais
[...] uma região ocupada por
posseiros, Jardim Penedo, em
São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife,
recebeu uma carga enorme
de desenvolvimento urbano
nos últimos dois anos. Resultado: a Arena Pernambuco
foi construída e será palco
da Copa das Confederações,
entre os dias 15 e 30 de junho, e da Copa do Mundo de
2014. Nos arredores do local,
a ponte do Ramal Cidade da
Copa, Radial da Copa, Estação
de Metrô Cosme e Damião e
a duplicação da BR-408 transformaram a paisagem antes
rural em um local urbanizado”. (MÁXIMA, 2013).
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A primeira iniciativa para a viabilização do empreendimento Cidade da Copa no município de São Lourenço da Mata foi a alteração do seu Plano Diretor. Toda a área onde
está sendo implantada a Cidade da Copa [...] era uma Zona Especial de Interesse Social –
ZEIS 2, cujas diretrizes urbanísticas previam a implantação de conjuntos habitacionais de
interesse social nas áreas vazias e a regularização fundiária das ocupações existentes. Para
a criação desse novo empreendimento, a área da Cidade da Copa passou a ser classificada
como Zona de Urbanização Preferencial, viabilizando a construção de novos padrões arquitetônicos para uma população solvável. (RAMALHO, 2013, p. 13).

Assim, surgem novos tipos de relações entre o capital público e o privado nesses
projetos, de modo que vem crescendo no país a assunção de inovações na área de
PPPs, como modelos de projetos baseados em financiamentos do tipo Project Finance
(modelo já assumido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) em algumas arenas em cidades-sede. Ex. Rio de Janeiro e Recife), que
possuem taxas de juros diferenciadas (Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)), como
também formas de divisão de risco que podem ser danosas ao Estado e, por conseguinte, à população.
Segundo o site do próprio BNDES, Project Finance representa:
Projeto financeiro ou financiamento relacionado a projeto: é uma forma de engenharia
financeira suportada contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como
garantia os ativos e recebíveis desse mesmo projeto. Considera-se colaboração financeira estruturada sob a forma de project finance a operação de crédito realizada que
possua, cumulativamente, as seguintes características: O cliente deve ser uma Sociedade
por Ações com o propósito específico de implementar o projeto financiado, constituída para segregar os fluxos de caixa, patrimônio e riscos do projeto; Os fluxos de caixa
esperados do projeto devem ser suficientes para saldar os financiamentos; As receitas
futuras do projeto devem ser vinculadas, ou cedidas, em favor dos financiadores
(BNDES, [20--]a).

18 Arena multiuso com capacidade para 46 mil pessoas e estacionamento para
6 mil veículos. A substituição
dos antigos estádios de futebol presentes nas cidades
brasileiras vai se dando pelas arenas multiusos que,
além de servirem para locais
de jogos, também terão outras funções: espetáculos,
shows e um programa diversificado com bares e restaurantes. Após o prazo estabelecido, 33 anos, a arena será
devolvida para o governo de
Pernambuco, que poderá
licitar uma nova empresa
para uma nova exploração
do uso.

Com uma observação mais atenta dos termos percebemos que quando
se diz “segregar os fluxos de caixa, patrimônio e riscos do projeto” isso indica, na
verdade, que se trata de uma engenharia de projeto estruturado para segregar o risco,
preservar a capacidade de endividamento de seus empreendedores ou patrocinadores,
dividir o risco entre vários interessados – principalmente com o Estado –, economizar
no pagamento de tributos – perda de arrecadação do Estado –, levar adiante um
projeto grande demais para um só patrocinador ou evitar a necessidade de garantias
reais, utilizando apenas a garantia de recebíveis do próprio projeto (fluxo de caixa
autogerado).
No que diz respeito ao último ponto, “evitar a necessidade de garantias reais,
utilizando apenas a garantia de recebíveis do próprio projeto”, e sua relação com a
construção da Itaipava Arena Pernambuco18, percebemos que se trata de projeto realizado sob o modelo de PPP pactuado entre o governo do estado de Pernambuco e a
SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., constituída após o certame
licitatório vencido pelo consórcio formado pelas empresas Odebrecht Investimentos
em Infraestrutura Ltda. (OII) e Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção
S.A. (OSEC), em março de 2010.
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Conforme relatório de acompanhamento da obra do Tribunal de Contas
da União, no tocante às garantias da SPE, verifica-se que o modelo de financiamento
do BNDES para o Projeto Cidade da Copa compõe-se de duas operações de
crédito distintas, mas interligadas: uma operação de crédito com o estado de Pernambuco, de longo prazo, destinada a financiar o ressarcimento das obras executadas pela
SPE, incluindo a contratação de auditoria independente; e outra operação de crédito
com a SPE, de curto prazo, destinada a financiar parte dos recursos para a construção
da Arena Pernambuco. (BRASIL, 2012). Na primeira operação o estado contratou
R$ 400 milhões de financiamento junto ao BNDES (IAF, [2011]). Destaca-se que,
segundo Costa et al. (2013), esse valor já está defasado, pois é corrigido pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Assim, ao final da obra, em maio
de 2013, a SPE deveria receber a quantia de R$ 482 milhões, que seria utilizada para
repagar a dívida do BNDES, as debêntures e parte da dívida do Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), nessa ordem. Note-se que mais uma vez o governo de Pernambuco
sai perdendo nesse contrato de parceria.
Destaca-se que com o BNB o consórcio contraiu um empréstimo total de R$
250 milhões, provenientes do Fundo Constitucional do Nordeste para o Turismo
(FNE/Proatur). Já o financiamento com o BNDES vem do programa “BNDES
ProCopa Arenas”. Além disso, a concessionária também teve R$ 70 milhões desembolsados através de debêntures19 (títulos de dívida) com um banco comercial (ITAU
UNIBANCO S.A.). No total, oficialmente, os gastos para a construção da Arena
Pernambuco estavam orçados em R$ 532 milhões (base maio/2009), valor que inclui
o contrato de construção, despesas pré-operacionais e o ressarcimento pelo estudo de
viabilidade. Entretanto, em 2007, previa-se que os gastos seriam de R$ 389 milhões,
mas a esse montante não se somaram os quase R$ 80 milhões gastos para montar as
estruturas temporárias – que só funcionaram durante o período da Copa das Confederações e da Copa do Mundo – pagas pelo estado de Pernambuco e que foram
alvo de contestação pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a exemplo do
que ocorreu em outras sedes do evento20. Muitos foram à Justiça cobrar reembolso
do dinheiro pela FIFA, alegando não haver interesse público nos gastos, que teriam
servido apenas para “elevar ainda mais os lucros já altíssimos” da entidade esportiva
(SANDES, 2014).
Estão previstos, também, pagamentos de contraprestações públicas mensais
pelo Poder Concedente durante a fase de operação da Arena. Esses recursos objetivam complementar as receitas da SPE e viabilizar financeiramente o projeto, a
longo prazo, com um montante anual previsto de pagamentos do Estado ao parceiro
privado de R$ 3,99 milhões (data-base maio/2009), modificáveis para mais ou para
menos, dependendo do desempenho da SPE e do risco compartilhado de variação
de receita (COSTA et al., 2013; BRASIL, 2012)21. Assim, temos uma contraprestação paga pelo poder público que tem por objetivo complementar a remuneração
dos acionistas, aumentando o retorno financeiro do projeto e tornando-o atrativo
para os empreendedores privados como os acionistas da Arena Pernambuco Negócios
e Investimentos S.A. e os investidores que compraram suas debêntures.
Isso sem falar em outro termo que está nesse mecanismo da PPP, o compartilhamento de perdas e ganhos. No contrato o estado de Pernambuco garante um patamar
mínimo de receita para a Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S. A., a fim
de assegurar sua rentabilidade, ou seja, caso a Arena tenha performance abaixo da
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19 Segundo a Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais (ANBIMA), debêntures são valores mobiliários
representativos de dívida de
médio e longo prazos que
asseguram a seus detentores (debenturistas) direito de
crédito contra a companhia
emissora.

20 O financiamento de obras
previstas para a Copa do
Mundo aumentou, em média, em 30% o endividamento de oito cidades-sede do
Mundial. As prefeituras desses municípios contraíram R$
3,7 bilhões em empréstimos
com a União e bancos públicos, como o BNDES. Essas
mesmas cidades já deviam
cerca de R$ 12,2 bilhões referentes a financiamentos
antigos (DANTAS, 2013).
21 A Arena Pernambuco tem
uma previsão contratual de
R$ 73,2 milhões de faturamento por ano.

A

22 Ver Programa BNDES de
Arenas para a Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa
Arenas (BNDES, [20--]b).
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prevista, o governo irá complementar o resultado aumentando a contraprestação.
A expectativa era de que os três principais times do Recife (Náutico, Sport e Santa
Cruz) jogassem, cada um, vinte jogos na nova arena, mas a mesma já foi descabida,
pois todos os grandes clubes de Recife possuem seus estádios e alguns ainda têm
projetos de construção de arenas multiuso (Sport e Santa Cruz) (SEGALLA, 2013).
Destaca-se, ainda, mais um termo abusivo que compromete ainda mais o
governo, pois o contrato entre o BNDES e o governo do estado de Pernambuco
(Contrato 11.02.0048.1) foi assinado em 22/2/2011, vinculando em garantia, em
favor do BNDES, parcelas ou quotas-parte do Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal (FPE)22. Assim, os repasses federais para os Estados e municípios
que deveriam garantir necessidades básicas da população, como saúde e educação,
estão comprometidos caso os governos não quitem seus débitos. Temos o que Harvey
(2005) chama de acumulação por espoliação via Estado.
Observamos, desse modo, a questão das consequências e custos de oportunidade que impactam uma cidade ou país que recebe um megaevento, como
afirma Barclay:
[...] a construção de novos estádios pode aumentar a atividade econômica, mas também
pode elevar os custos de oportunidade para o setor público e, geralmente, tem por consequência a redução de outros serviços públicos, um maior empréstimo do governo ou impostos mais altos. Aliado ao aspecto do endividamento público, a falta de planejamento
após o megaevento esportivo pode provocar a subutilização das infraestruturas construídas e, com isso, produzir alto custo de manutenção. Para os países em desenvolvimento
existem grandes riscos na promoção de um megaevento, haja vista que os estádios construídos podem se tornar ‘elefantes brancos’ (BARCLAY, 2009, p. 63, tradução nossa).

Daí Harvey (2004) falar de uma “opressão via capital” exercida pelos poderes
do Estado e pela acumulação do capital, que buscam um ambiente institucional
seguro (lei, propriedade privada, contrato), criando redes espaciais capitalistas.
Assim, na era de uma economia especulativa, de que somos testemunha há mais de
uma década em escala mundial, os GPDUs não são gerados somente pelos gastos
estatais mas também diretamente pelo impulso econômico do capital financeiro. O
“capital fictício” das bolhas financeiras não pode ser armazenado eternamente nos
mercados financeiros, ele precisa sempre buscar novas possibilidades de ativos reais
para se valorizar. (HARVEY, 2011).

Considerações Finais
Optou-se por uma pesquisa qualitativa que objetivou inquerir se a Copa de
2014 significa um extraordinário instrumento de legitimação de grandes projetos
de transformação do tecido urbano, com vistas a intensificar retornos privados em
termos de valorização imobiliária e financeira, haja vista a dimensão dos recursos
públicos envolvidos e o regime jurídico excepcional de que são beneficiários, justificando-se os elevados custos aos cofres públicos (HARVEY, 2005; MOULAERT;
SWYNGEDOUW; RODRÍGUEZ, 2002).

40

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.27-44, / NOVEMBRO 2014

ALEXANDRE SABINO DO NASCIMENTO

Dentro da lógica de circulação do capital que permeia tudo isso tem-se como
exemplos desse espaço produzido, em consonância com o capital financeiro, a
produção de megaeventos esportivos, a construção de shoppings centers, empreendimentos de turismo e lazer (arenas multiuso), centros empresariais, grandes condomínios e loteamentos fechados e hotéis. Sem falar das grandes obras de mobilidade, tão
em alta ultimamente nas cidades pelo mundo, entre outras grandes obras de rearranjo
espacial que são levadas a cabo pelo Estado (PAC; PMCMV) em parceria com o
capital, com a finalidade de criar novos espaços que sirvam à lógica de circulação e
absorção do capital.
Destaca-se a importância de se analisar a relação entre o capital financeiro, o
Estado e os projetos urbanos de larga escala, de forma a começarmos a refletir e a
compreender como está se dando esse processo na economia brasileira e pernambucana para que se possa realizar esse tipo de evento estandardizado mundo afora.
Analisou-se o papel do Estado na viabilização desses eventos e sua consecução via
financiamento e construção de PPPs, que representam uma nova forma de relação
entre mercado e Estado, assim como atentou-se para a importância dos megaeventos
e seus grandes projetos de “desenvolvimento” urbano (GPDUs) correlatos para o
sistema capitalista.
Por fim, conclui-se que tudo isso permite o encontro de interesses entre agentes
locais e estrangeiros para reestruturar o espaço urbano (e regional em Recife) de
metrópoles em benefício da expansão da valorização dos capitais envolvidos. Esse
encontro se dá na forma de consórcios e SPE, entre as quais a responsável pelo megaprojeto Cidade da Copa. Resta perguntar como o dinheiro público pode ser usado
em empreendimentos de alto custo e risco, muitos sem garantias materiais? Quais as
consequências disso para o maior endividamento do Estado (Dívida Pública)? E quais
os custos de oportunidades para sanar ou minimizar problemas sociais históricos das
metrópoles brasileiras?
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Abstract:

It is believed that capitalism goes through another one of his
crises and that the way to encountering which comes get out of its cyclical crises includes
the production of space. Hence the importance of trying to understand the reasons for that
infrastructure megaprojects related, or not, mega-events have been reproduced extensively
in recent decades, finally attaining countries considered from the emerging economies,
such as Brazil. So it is questioned in this article What are the possible consequences for the
development of metropolises like Recife the relation between state, mega sporting events
and financial capital in the context of production of Great Projects Urban and Regional
Development. We conclude that the 2014 World Cup mean an extraordinary instrument
of legitimation of large transformation projects of the urban fabric, to intensify private
returns in terms of real estate and financial valuation, given the dimension of the public
resources involved and the exceptional legal regime that are beneficiaries, justifying the
high costs to the public purse. all allow the meeting of interests between local and foreign
agents order to restructure urban space metropolis for the benefit of the expansion and
enhancement of capitals involved.

K e y w o r d s : metropolis; State; financial capital; sports mega-events; large
projects for urban development; Recife; 2014 World Cup.
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A BMW em Araquari/SC e o
planejamento de ocasião:
o Estado como agenciador
da flexibilização urbana
Charles Henrique Voos
Luiz Eduardo de Carvalho Silva
R e s u m o : Este artigo aborda as relações que envolvem a vinda da montadora
de automóveis alemã BMW para a pequena cidade de Araquari, situada no Nordeste
de Santa Catarina, distante cerca de 160 km da capital Florianópolis. A flexibilização
da legislação urbanística, as isenções fiscais para a montadora, bem como a ruptura de
preceitos estipulados pelo Estatuto das Cidades marcam o investimento de 200 milhões de
euros, que tem na cidade vizinha de Joinville outros agentes econômicos interessados em
aproveitar a grande especulação imobiliária envolvendo terras não-urbanizadas próximas
à futura fábrica. A partir disso, o presente estudo demonstra quais as consequências que
a flexibilização traz para as cidades, gerando cenários de segregação socioespacial, ilegalidades e retrocessos na gestão democrática da cidade, de acordo com a ocasião que mais foi
conivente com os agentes envolvidos.
Pa l av r a s - c h av e:

BMW; Araquari; Joinville; flexibilização
urbana; competição urbana; grandes projetos; Estatuto das Cidades.

Introdução
Nos últimos anos as cidades brasileiras têm se tornado não apenas o palco mas
também as protagonistas de grandes espetáculos. Os casos mais notórios relacionam-se
com a realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, nas maiores cidades de várias
regiões do país, e com as Olimpíadas de 2016, que terão a cidade do Rio de Janeiro
como sede. No entanto, não é recente o fato de que as cidades brasileiras são “vendidas”
como “mercadorias” aos investimentos estrangeiros, sendo submetidas a projetos que
buscam ressignificar ou criar novas identidades numa atual conjuntura de competição
urbana, configurando o que Harvey (1996, p. 53) chama de “empresariamento urbano”,
processo construído através de parcerias público-privadas que objetivam ganhos políticos e econômicos no “investimento e desenvolvimento econômico através de empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos”. Desta forma, as reivindicações feitas
pelos habitantes das cidades são transformadas em projetos que buscam atrair financiamentos externos, novos investimentos ou grandes empresas geradoras de emprego, por
mais que o planejamento já existente seja alterado especificamente para estes projetos ou
que prioridades sejam invertidas (sobretudo na distribuição de recursos públicos).
Nesse cenário, o Estado se utiliza de táticas para dinamizar a economia frente a
um contexto internacional cada vez mais instável e competitivo (BOTELHO, 2004),
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como o planejamento estratégico e o city marketing, os quais sugerem que as cidades
estão submetidas às mesmas condições e desafios que as empresas (VAINER, 2011),
inseridas em um mercado acirrado com outras cidades, concorrendo pela máxima
potencialização do consumo de seu espaço urbano e não mais da reprodução.
Se durante largo período o debate acerca da questão urbana remetia, entre outros, a temas como crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, equipamentos de
consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, racionalização do uso do solo, a nova
questão urbana teria, agora, como nexo central a problemática da competitividade urbana.
(VAINER, 2011, p. 16, grifos do autor).

Portanto, é necessário entender quais são as consequências advindas dessa nova
abordagem das políticas urbanas, analisando as formas de atuação dos sujeitos que
nela atuam e que dela se beneficiam. Para isso, tomaremos como objeto de análise
deste artigo uma pequena cidade do estado de Santa Catarina, a qual está recebendo
vultosos investimentos de uma grande empresa estrangeira. Trataremos da instalação
da fábrica da BMW na cidade de Araquari, suas possíveis e prováveis causas e efeitos
na região.
Inicialmente será necessário contextualizar a escolha da cidade catarinense
como sede da BMW, de forma a identificar os discursos e as expectativas que recaem
sobre a vitória de Araquari na disputa pelos investimentos da empresa alemã. Além
disso, é oportuno saber como se comportaram a imprensa e a classe política e empresarial da região quando do anúncio da vinda da BMW para Araquari.
Num segundo momento, analisaremos como Araquari flexibilizou sua política
urbana, de modo a se tornar uma cidade atrativa ao capital transnacional, em especial
aos investimentos da BMW. Serão abordadas as alterações na legislação urbanística
que permitiram a instalação da montadora alemã na cidade e a preparou para atrair
novos investidores.
Já na terceira parte, a escolha de Araquari pela BMW será investigada a partir
do contexto político da vizinha Joinville, a qual abriga setores diretamente interessados na aproximação e flexibilização das políticas urbanas de ambas as cidades,
visando um aproveitamento dos benefícios que a empresa alemã poderá trazer para
a região. A articulação das entidades empresariais na regulamentação da nova Lei de
Ordenamento Territorial de Joinville será objeto de estudo frente à atuação estatal no
fomento da especulação imobiliária e segregação socioespacial.
Nas considerações finais serão avaliados os resultados da pesquisa, dentro dos
limites propostos, tendo em vista as atuações dos sujeitos envolvidos nos processos de
(re)produção do espaço intraurbano e regional e na promoção de um planejamento
urbano de ocasião, alheio às diretrizes de gestão democrática das cidades e focado
apenas nos benefícios e vantagens que garantirão o lucro dos investidores de grandes
projetos urbanos.
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Quando o pequeno ficou grande: um
relato sobre a vinda da BMW para
Araquari
Desde outubro de 2012, quando a empresa alemã BMW anunciou que escolheu
a pequena cidade de Araquari, localizada no Nordeste de Santa Catarina, como o
local em que instalaria a sua primeira fábrica na América do Sul (Figura 1), orçada em
200 milhões de euros, os holofotes internacionais passaram a recair sobre um lugar
que, até então, tinha como grande trunfo a tradicional Festa do Maracujá, realizada
anualmente, com abrangência regional.
Figura 1: Localização da fábrica da BMW

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental – ENVIRON Brasil Eng. Ambiental Ltda.

Os 24.810 moradores (IBGE, 2010) da cidade rapidamente entraram em um
escamoteamento das prioridades dadas pelo poder público. Afinal, Araquari não
possuía índices que a colocassem entre os municípios com melhor qualidade de vida.
Por exemplo, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013
(PNUD, 2013), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da
cidade (0,703) é menor que as médias estadual (0,774) e nacional (0,727), colocando-a no 95º posto entre 295 cidades catarinenses.
Outros indicadores sociais importantes, como esperança de vida ao nascer,
mortalidade infantil, habitações com água e saneamento inadequados, analfabetismo, frequência escolar, quantidade de pessoas extremamente pobres, nível de
desemprego e renda per capita, são, ainda segundo o mesmo Atlas, sempre piores
que os índices estaduais e frequentemente piores que os nacionais (PNUD, 2013).
Vale lembrar que não há nenhum hospital ou maternidade na cidade. Portanto,
mesmo que o Produto Interno Bruto (PIB) de Araquari tenha crescido cerca de
60% nos últimos anos (IBGE, 2011), ou seja, uma cidade com localização privilegiada para investimentos como os da BMW, é evidente a grande quantidade de
problemas sociais.
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Este cenário foi camuflado pela esperança de um dito desenvolvimento que
uma fábrica de motores traria para a cidade, pois desde 1997 políticos locais negociavam com investidores da fábrica BMW, em uma concorrência com a cidade de
Joinville, vizinha de Araquari e sede de um forte parque industrial (com uma fábrica
da General Motors em funcionamento), cidades do interior de São Paulo e também
com cidades do México.
Carlos Vainer caracteriza este processo como uma transformação da cidade
em mercadoria, onde a concorrência por investimentos provoca uma “venda” dos
atributos do território. E em como qualquer regra de mercado, a mercadoria mais
atraente financeiramente é comprada.
A cidade é uma mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente competitivo,
em que outras cidades também estão à venda. Isto explicaria que o chamado marketing
urbano se imponha cada vez mais como uma esfera específica e determinante do processo
de planejamento e gestão de cidades. Ao mesmo tempo, aí encontraríamos as bases para
entender o comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores ambulantes que dirigentes políticos. (VAINER, 2011, p. 78).

Logo após o anúncio oficial, a vinda da BMW para Araquari foi o assunto
preferido da imprensa local, pois o mesmo era mantido em sigilo e surpreendeu pelo
fato da pequena cidade ser a escolhida. Vários jornais destacaram os motivos que
levaram os alemães a decidirem implantar a fábrica ali. O infográfico publicado pelo
Diário Catarinense em 8 de abril de 2013 (Figura 2), um jornal de grande circulação
estadual, resume muito bem os discursos propagados pela imprensa para explicar a
escolha, e dá pistas sobre as reais intencionalidades do projeto, as quais serão objeto
de maior aprofundamento mais adiante. Nota-se que, a priori, nenhum dos itens
ocasiona impacto direto na melhoria de vida dos atuais moradores de Araquari, mas
apenas ressalta características mercantis da cidade, valorizadas pelo capital transnacional, como “espaços para convenções e feiras, parques industriais e tecnológicos,
oficinas de informação e assessoramento a investidores e empresários, torres de comunicação e comércio, segurança [...].” (VAINER, 2011, p. 79)
As entrevistas concedidas pelo atual prefeito da cidade e participante nas negociações, João Woitexem (PMDB), seguidamente relatavam que os investimentos
iriam mudar radicalmente o perfil de Araquari, passando de cidade-dormitório de
Joinville para uma cidade autônoma, colocando-a na “vitrine mundial”. A estimativa
da prefeitura, ainda segundo estas entrevistas, é que a população aumente cinco vezes
nos próximos dez anos, chegando a 130 mil habitantes. Compilamos trechos das
falas do prefeito e de outros agentes envolvidos no processo para ilustrar o processo
de mercantilização da cidade:
A fábrica da BMW vai colocar Araquari na vitrine para o estado o país e o mundo todo.
Vai ser muito mais fácil atrair novos investimentos para a cidade. (João Woitexem, prefeito
de Araquari, em Prefeito (2012)).
O setor automotivo representa cerca de 20% do PIB da economia brasileira e, com a BMW em
Santa Catarina, o estado vai se destacar com muita força e qualidade nessa área tão competitiva.
(Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, em Nicoletti (2013)).
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A região como um todo está sendo beneficiada. Não há essa diferença territorial. Fisicamente ela estará instalada em Araquari, há um benefício fiscal para a cidade, mas entorno
beneficiará muito outras cidades. (Mario Cezar Aguiar, presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, em Nicoletti (2013)).
Neste momento, Joinville é a extensão de Araquari. Estamos unidos e vamos viabilizar
o suporte para o que a BMW precisar. (Udo Döhler, prefeito de Joinville, em Muniz
(2013)).
Nós sempre seguramos o crescimento populacional, não liberamos loteamentos. Agora
vamos fazer o contrário. Já estamos liberando as construções, e vamos inverter essa
lógica de Araquari como cidade dormitório. (João Woitexem, prefeito de Araquari, em
Villaverde (2013, grifo nosso)).

Figura 2: Dez motivos e consequências sobre a escolha de Araquari pela BMW

Fonte: Diário Catarinense, 8 de abril de 2013.

É evidente que a vinda da BMW irá transformar toda a cidade de Araquari,
bem como toda a região, mediante a quantidade de empresas, negócios, cifrões e
políticos envolvidos. Neste sentido, podemos dizer que a BMW traz um “planejamento urbano de farol”, em um trocadilho com a frase dita pelo cônsul geral
da Alemanha para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Stefan Traumann,
para o jornal Diário Catarinense de 2 de fevereiro de 2014. Na oportunidade,
o representante alemão afirmou que a BMW é “um projeto farol, que atrai
outros” (BONETTI, 2014). Em escala maior, esta já é uma discussão amplamente presente nos seminários da Rede Latino-americana de Pesquisadores Sobre
Globalização e Território, através de Emilio Pradilla Cobos e Hiernaux-Nicolas,
ao analisarem grandes projetos urbanos em cidades latino-americanas e como
estes se tornam “projetos farol”1.
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De fato a mercantilização da cidade, em um contexto geral, faz parte de um
projeto para atração de outros projetos. Sendo assim, a cidade como mercadoria é o
primeiro passo para torná-la uma empresa que atua no contexto do mercado, o qual
dá as regras e os modelos essenciais para o fechamento de novas oportunidades para
as cidades, transformando-as “[...] em sujeito/ator econômico... e, mais especificamente, num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de
uma nova lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público.” (VAINER, 2011, p. 89)
Pretendemos mostrar que este farol não atrai apenas novos investimentos, de
acordo com dinâmicas mercantis, mas também é pressuposto para flexibilização
da legislação urbanística, fomento da especulação imobiliária, inobservância dos
preceitos relativos à gestão democrática das cidades e formação de plutocracias. Isto
se torna realidade ao observarmos todo o cenário de transformação urbanística da
cidade de Araquari, bem como o contexto político da vizinha Joinville, cidade que
tem setores diretamente interessados em uma conurbação a fórceps para aproveitar os
benefícios da maior aproximação possível com a BMW.
Antes do prosseguimento, ressaltamos que, mesmo havendo um processo
forçado de conurbação, a cidade de Araquari já encontra-se inserida em uma
aglomeração instituída, nomeada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) como Área de Concentração de População (ACP) de Joinville (IBGE, 2008). Esta área é a segunda maior do estado de Santa Catarina,
perdendo apenas para a Região de influência de Florianópolis. De acordo com
Ramos, Matos e Garcia (2011) a ACP de Joinville conta com uma forte base
produtiva voltada a segmentos modernos do setor metal-mecânico e plásticos, e
tem contribuído para atração de investimentos e população para a região. Sendo
assim, “apesar de Joinville concentrar mais da metade da população de sua região
de influência, os dados indicam que os municípios menores vêm-se apresentando
como alternativas a fluxos migratórios” (R AMOS; MATOS; GARCIA, 2011,
p. 52). Portanto, quando falamos de conurbação a fórceps estamos ressaltando a
inserção de Araquari no contexto regional com Joinville, complementando – e
confrontando – a questão com as políticas intraurbanas das duas cidades, as quais
concedem benefícios com vistas à expansão territorial, segregação socioespacial e
aumento dos parques fabris.

Flexibilização da política urbana
de Araquari e os benefícios concedidos
para a BMW
Como a cidade se comporta feito uma mercadoria, vendendo-se para investidores em troca de capital político para seus gestores, o produto que tiver mais benefícios será o escolhido, conforme já vimos no capítulo anterior. Somado a isto, a cidade
também deve oferecer outras vantagens, visto que somente benefícios como estradas,
aeroportos, conectividade, etc. não são suficientes. A atratividade de uma cidade
frente ao cenário de mercantilização das cidades encontra-se não apenas nas isenções
fiscais que esta pode oferecer mas também na facilidade de se obter a flexibilização
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das leis que tratam do planejamento urbano. A cidade, como mercadoria, não pode
estar imobilizada por uma legislação urbanística rígida, que não permita ser alterada
pontualmente em benefício de grandes projetos empresariais.
Como é preciso abrir fronteiras de valorização, por meio do imobiliário, o urbanismo que
se coloca como hegemônico não é o que pretende regular a cidade, tornando-a rigidamente funcional, mas sim, aquele que se assenta no discurso da atração de “investimentos
globais”, para os quais é preciso (re)qualificar parcelas dos espaços urbanos. (ALVAREZ,
2013, p. 118).

Com relação aos benefícios fiscais, a vinda da BMW para Araquari não destoa
de casos semelhantes, visto que estes estão restritos à competência tributária dos entes
políticos estatais. Dessa forma, o município, seja Araquari ou qualquer outro, somente
poderá oferecê-los quanto aos tributos da sua competência: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), taxas municipais, etc. A margem para negociação, portanto, é
restrita, ocorrendo sobretudo quanto aos prazos de isenção dos tributos e à fixação
de alíquotas diferenciadas. Para a BMW, por exemplo, o município de Araquari
concedeu isenção de ISS sobre todos os serviços contratados relacionados direta ou
indiretamente com a implementação do empreendimento, isenção de IPTU, ITBI e
taxas municipais pelo prazo de 15 (quinze) anos e alíquota máxima do ISS de 2%
(dois por cento) pelo prazo de 15 (quinze) anos, a partir do início das operações da
BMW na cidade, conforme o Decreto Municipal nº 37/2013 (ARAQUARI, 2013).
Por outro lado, a possibilidade de flexibilização das políticas de planejamento
urbano mostra-se como diferencial na competição urbana, na qual consagrar-se-á
vencedora a cidade que se submeter mais facilmente aos interesses dos investidores.
De acordo com Alvarez (2013, p. 119), existe “uma tendência geral de ‘desregulamentação da cidade’, com a flexibilização de leis de zoneamento, de potencial
construtivo, no sentido de torná-la mais plástica e fluida para as possíveis inversões,
empreendidas em fragmentos, abrindo fronteiras à valorização”. Portanto, ao se
comportar como uma mercadoria, a cidade será mais ou menos atrativa conforme
suas políticas urbanas puderem ser mais ou menos moldadas aos interesses dos seus
pretensos clientes.
No caso de Araquari, a chegada da BMW trouxe pontuais, porém importantes,
alterações ao Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Territorial de Araquari
(PDPDTA) – Lei Complementar nº 50/2006 (ARAQUARI, 2006) –, as quais não
camuflam o objetivo de tornar a cidade uma mercadoria moldada aos interesses da
indústria automobilística alemã e de outros investidores dos setores secundário e
terciário, bem como à especulação imobiliária. A Lei Complementar nº 142, de 27
de agosto de 2012, modificou o PDPDTA no que diz respeito, sobretudo, ao zoneamento da cidade, através da criação de novas zonas de uso e ocupação do solo e
da modificação de outras, todas localizadas no entorno do empreendimento alemão
(ARAQUARI, 2012). É interessante notar que a Lei Complementar nº 142/2012 foi
aprovada alguns meses antes de Araquari ser oficialmente anunciada como a cidade
escolhida para receber os investimentos da empresa alemã, o que demonstra a forte
tendência de mercantilização da cidade, num projeto coordenado para a atração de
outros investimentos.
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Quanto às alterações no PDPDTA propriamente ditas, primeiramente é necessário considerar que, antes da vinda da BMW para Araquari, a área a ser ocupada pelo
empreendimento encontrava-se dentro da Macrozona de Ocupação Rarefeita (item II,
art. 78 do PDPDTA), mais especificamente em Zona de Produção Primária (ZPRI),
destinada precipuamente a usos agropecuários, bem como a atividades primárias,
extrativas, produção de matérias-primas, silvicultura, ecoturismo e turismo rural
(art. 111 e 112 do PDPDTA). Igualmente, as áreas ao norte do futuro empreendimento encontravam-se inseridas em ZPRI ou em Zona de Uso Sustentável (ZUS),
cujos objetivos são a conservação da natureza e o uso sustentável de recursos naturais
e a preservação de mananciais, da flora e da fauna (art. 113 e 114 do PDPDTA).
No entanto, para possibilitar a instalação da fábrica alemã, foram criados um
novo Corredor Industrial Automobilístico (CIA) e uma nova Zona de Produção Industrial Automobilística (ZPIA) (itens XIII e XIV, art. 81 do PDPDTA), esta última
localizada junto à rodovia BR-101, sentido sul. Também as áreas ao norte do empreendimento sofreram alterações no zoneamento, através da criação e do aumento de Zonas
de Produção Industrial (ZPIND), destinadas a atividades industriais sem controle de
porte (art. 104, I, do PDPDTA). Dessa forma, grandes áreas com usos anteriormente
restritos a atividades primárias ou sustentáveis foram pontualmente (re)qualificadas
para atender às demandas da BMW, bem como para propiciar a atração de outros
projetos no entorno do “projeto farol”.
A propósito, vale pontuar que situações semelhantes ocorreram quando da
atração e instalação das montadoras Renault e Volkswagen/Audi em São José dos
Pinhais/PR, mormente por se tratarem de empreendimentos que não estão localizados nos municípios polo de suas respectivas aglomerações urbanas. Cite-se, ainda, a
proximidade entre os parques automobilísticos paranaense e catarinense (em Joinville
há uma fábrica de motores da General Motors). Nessa seara, Firkowski (2002, 2009)
e Sánchez (1997) tratam da instalação da indústria automobilística na Região Metropolitana de Curitiba e suas implicações na (re)organização do espaço urbano, sendo
úteis à análise em questão. De acordo com Firkowksi (2002), a implantação da indústria automobilística define a estratégia de localização dos fornecedores, garantindo,
assim, a vinda de outras empresas para a região escolhida pela montadora. Dentre as
formas de se facilitar e garantir esses investimentos estão, justamente, a concessão de
benefícios fiscais e a flexibilização de leis urbanísticas, conforme acima exposto.
Souza (2008, p. 259), ao discorrer sobre o chamado spot zoning, afirma que
esta “nada mais é que uma forma particularmente afrontosa de tratamento excepcional de um ou alguns proprietários, em que as regras são ‘flexibilizadas’ pontualmente sem que daí decorra o oferecimento de uma contrapartida válida sob o
ângulo do interesse coletivo”. É o que se observa em Araquari com a flexibilização
das regras de zoneamento e a criação de uma Zona de Produção Industrial Automobilística (ZPIA), exclusivamente para receber a fábrica da montadora alemã. A
BMW, por sua vez, nada oferece ao município além dos cifrões a serem investidos
no empreendimento, os quais não podem ter o condão de representar o interesse
coletivo, dadas as consequências negativas decorrentes da instalação da fábrica,
como o fomento à especulação imobiliária e a inobservância dos preceitos relativos
à gestão democrática das cidades.
Ademais, é oportuno registrarmos que a escolha da direção em que ocorreram as alterações no zoneamento, ou seja, ao norte, seguindo o eixo da Rodovia
52

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.45-62, / NOVEMBRO 2014

C H A R L E S H E N R I Q U E V O O S , L U I Z E D U A R D O D E C A RVA L H O S I LVA

BR-101 e também o eixo da estrada da Corveta (a qual liga a Rodovia BR-101 à
Rodovia BR-280 e ao Centro de Araquari), não aconteceu de forma irrefletida.
Geralmente o desenvolvimento de zonas industriais ocorre junto às vias regionais
de maior movimento, as quais estabelecem ligações regionais mais importantes
(VILLAÇA, 2001). Dessa forma, considerando que a poucos quilômetros ao norte
da futura fábrica da BMW está situada Joinville, a maior cidade de Santa Catarina
e o terceiro maior polo industrial da Região Sul, a direção do desenvolvimento
industrial de Araquari não poderia tomar outro sentido. Além disso, não se pode
omitir a existência de uma plutocracia joinvilense diretamente interessada nos
investimentos da BMW em Araquari.
[…] as direções preferenciais de crescimento são determinadas pela inserção regional da
metrópole, ocorrendo nas direções nas quais são mais intensos os fluxos de transporte
regional, o que se dá, via de regra, na direção da grande metrópole ou região mais próxima
(desde que não excessivamente longe) da cidade ou metrópole considerada. (VILLAÇA,
2001, p. 136).

Destarte, podemos verificar que o desenvolvimento industrial de Araquari
denota a existência de uma competição urbana regionalizada, ou seja, entre municípios de uma mesma aglomeração urbana que disputam novos capitais para a região.
No entanto, essa competição somente é viabilizada através de políticas urbanas locais,
que resultam na produção de espaços que favorecem o capital transnacional e a especulação imobiliária em detrimento dos interesses público e coletivo.
Desse modo, também é importante ressaltarmos que as alterações do PDPDTA
ocorreram à revelia dos instrumentos de gestão democrática das políticas urbanas,
motivando inclusive a intervenção do Ministério Público Federal (MPF) no caso.
Conforme notícia publicada no site do MPF (MPF, 2013), em maio de 2013 foi
firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para disciplinar “como o
Município de Araquari, com a interveniência da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina, deverá proceder em relação
ao plano diretor da cidade”. A assinatura do TAC deu-se em razão da realização de
apenas uma audiência pública para discutir as alterações no PDPDTA, acima referidas, visando à instalação da BMW na cidade.
Em matéria publicada no Jornal Notícias do Dia, em 11 de junho de 2013,
o procurador da República, Tiago Alzuguir Gutierrez, declarou que “o processo
teve pouca participação da população e foi feito muito rápido”, e que as alterações
do zoneamento ocorreram em “áreas que são objetos de demarcação de terras indígenas” (PARODI, 2013). Em consequência do TAC, a Prefeitura de Araquari teve
que suspender a expedição de alvarás de construção em terrenos que tiveram o
zoneamento modificado pela Lei Complementar nº 142/2012, sendo excepcionados
aqueles referentes às obras da BMW.
Podemos observar, através do exemplo de Araquari, que o modelo de planejamento urbano que visa à mercantilização da cidade não se coaduna com os princípios
que regem a gestão democrática das cidades. Nesse caso, segundo Villaça (2012),
a participação popular, entendida como a simples “auscultação da população”,
constitui-se em mera formalidade que em nada democratiza ou politiza o planejamento urbano. A participação social é excluída pela competição urbana, pois é vista
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como empecilho para o favorecimento do capital industrial e imobiliário. Foi por
isso que, para o atendimento das demandas da BMW e demais investidores interessados na instalação da fábrica alemã em Araquari, houve a realização de apenas
uma audiência pública, de modo a cumprir uma “formalidade” da lei e impedir a
manifestação de vozes porventura contrárias ou prejudicadas pelo empreendimento
(as populações indígenas, por exemplo).
Portanto, ao ser escolhida para ser a sede da primeira fábrica da BMW na
América do Sul, a pequena Araquari demonstrou que está disposta a pôr em prática
uma política urbana voltada ao atendimento das demandas do capital transnacional.
Iniciativas tomadas em prol da instalação da BMW na cidade, através da modificação
e flexibilização do PDPDTA, evidenciam a opção por um “planejamento de facilitação”, que na lição de Souza (2008, p. 32),
[…] serve para estimular a iniciativa privada, oferecendo-lhe numerosas vantagens e regalias, de isenções tributárias a terrenos e infra-estrutura subsidiados, de informações vitais
à suspensão ou abolição de restrições de uso impostas por zoneamentos para determinadas
áreas.

Por ora, Araquari sagra-se vencedora na competição urbana, proporcionando
grande ganho de capital político aos seus gestores, ao custo da venda de benefícios
e vantagens aos investidores estrangeiros. O “planejamento urbano de farol” de
Araquari, feito sob medida para o “projeto farol” da BMW, de fato atrairá outros
projetos, favorecendo a especulação imobiliária e a formação de plutocracias urbanas
na região. Por outro lado, a maior parte da população apenas idealiza algum benefício
no futuro, o qual poderá não se concretizar.

Conurbação a fórceps: anseios dos
setores econômicos da vizinha Joinville
Joinville é a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina, com 515.288
habitantes (IBGE, 2010), e sede de um grande parque fabril que produz um PIB
industrial de R$ 7,5 bilhões (IBGE, 2011). Ao sul, faz divisa com Araquari e tem
nesta região da cidade uma grande quantidade de terras rurais, sem urbanização,
cortadas por rodovias que ligam estas duas cidades, como a BR-101 e a BR-280.
É esta região de ligação entre as duas cidades que, desde 2010, vem ganhando
atenção especial do poder público local, o qual visa uma reestruturação do uso e
ocupação da região. A lei do novo macrozoneamento de Joinville (Lei Complementar
nº 312/2010) dá um tratamento diferenciado para a região, criando um uso especial
até então inédito nos documentos oficiais de planejamento da cidade: Áreas Rurais
de Transição (ART), as quais dão para as áreas rurais características exclusivas de
áreas urbanas, em três pontos da cidade. Foram subdivididas de acordo com o uso
proposto, sendo: a) residencial, com área de 0,58 km², na zona norte da cidade, para a
viabilização de loteamentos de alto padrão e baixa densidade; b) industrial, com área
de 2,8 km², interligando parte da zona sul da cidade com Araquari; e c) especial, com
área de 1,47 km² conectando parte da zona sul de Joinville com o bairro Centro de
Araquari. Estas duas últimas estão muitos próximas de outros dois grandes investi54
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mentos recentes, como o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e uma
fábrica da General Motors.
Já as três novas áreas, juntas, representam um acréscimo de 2,34% de terras com
usos urbanos ao longo do município de Joinville. Mesmo que não sejam oficialmente
declaradas como zonas urbanas, possuem diretrizes características destas, conforme
regulamentado em lei:
A Área de Transição Residencial (ART-R) que tem por objetivo disciplinar a pressão por
parcelamento e edificações residenciais em áreas tecnicamente não indicadas para funções
urbanas, mediante o estabelecimento de critérios urbanísticos capazes de assegurar a preservação de suas características sócio-ambientais (Art. 19 da LC 318/2010).
A Área de Transição Industrial (ART-I) tem por objetivo compatibilizar os usos agrosilvopastoris com a pressão por promoção e implantação de indústrias e incubadoras para
atividades tradicionais e inovadoras, para micro, pequenas e médias empresas (Art. 21 da
LC 318/2010).
A Área de Transição Especial (ART-E) tem por objetivo disciplinar a pressão por parcelamento e edificações residenciais e compatibilizar a implantação de parques de inovação
tecnológica em áreas rurais próximas a áreas urbanas com grande densidade demográfica,
mediante o estabelecimento de critérios urbanísticos capazes de promover equilíbrio entre as funções residenciais, industriais e de suas características ambientais (Art. 23 da LC
318/2010). (JOINVILLE, 2010).

Figura 3: Localização das ARTs

Fonte: elaborado pelos autores.
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Alguns aspectos devem ser reconsiderados, pois a vinda da BMW, mesmo
meses após a aprovação do novo macrozoneamento de Joinville, fez com que o limite
“urbano” da cidade ficasse a cerca de, apenas, dez quilômetros de onde se instalará a
BMW. A classe política de Joinville, juntamente com a empresarial, estão forçando
uma conurbação com Araquari, visando lucros adquiridos através da especulação
imobiliária. Ou seja, quanto mais próximo o zoneamento ficar da BMW, maiores
serão as chances da obtenção de vantagens para os investidores, visto que estas terras
(anteriormente rurais) valorizar-se-ão devido à grande quantidade de investimentos
vindo do grupo alemão. O Estado, mais uma vez, é agente principal para o fomento
da especulação imobiliária.
Como as macrozonas ainda não estão regulamentadas, possuem apenas os usos
definidos (a lei de criação das macrozonas apenas definiu localizações e diretrizes
gerais), não existe a possibilidade de negociação destas terras com valores financeiros
equivalentes às ARTs, mas somente com o valor correspondente ao uso atual (a Lei do
Ordenamento Territorial que está em vigor é de 1996). Em consequência, estas terras
limítrofes à Araquari, na prática, ainda são terras rurais, com um valor de mercado
mais baixo, até a aprovação de uma nova Lei de Ordenamento Territorial. O temor
pela não-realização de negócios dos empresários joinvilenses, após a flexibilização
ocorrida em Araquari (conforme vimos no capítulo anterior) e a crescente valorização
das terras na cidade-sede da BMW, causou grande pressão na imprensa e nos agentes
políticos locais.
Álvaro Cauduro de Oliveira, representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Joinville, alegou em artigo publicado pelo jornal A Notícia, em 21 de setembro
de 2013, que a legislação urbana atual “não atende às demandas contemporâneas”, e
que a confecção de uma nova Lei de Ordenamento Territorial “seja o fio condutor do
progresso social e econômico, capaz de proporcionar maior qualidade de vida a todos
que por aqui aportaram” (DIFERENTES, 2013). Em comunicado oficial publicado
em seu site, o Sindicato da Indústria de Construção Civil de Joinville (Sinduscon)
pede urgência no processo de aprovação da lei, porque para o segmento da construção
civil de Joinville, “que sempre defendeu o crescimento sustentável da cidade, a aprovação da Lei de Ordenamento Territorial é urgente e cada vez mais fundamental à
sociedade” (MAIS, 2013). E, em reunião realizada na Câmara de Vereadores, em
2012, o então presidente da Associação de Joinville e Região da Pequena e Microempresa (Ajorpeme), Jean Correa, alertou que a lei proposta atende às necessidades de
Joinville, “mesmo que precise de ajustes e adequações”, e que vê “as cidades vizinhas
crescendo a passos largos enquanto Joinville parou” (OLIVEIRA, 2012).
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Figura 4: Capa do Jornal A Notícia, relatando a valorização imobiliária de terrenos em
Araquari

Fonte: Jornal A Notícia, 25 de fevereiro de 2013.

Como antítese a estas informações, dados do IBGE reforçam que a cidade de
Joinville é uma das que mais teve crescimento em seus índices socioeconômicos,
mesmo que a Lei de Ordenamento Territorial fosse a de 1996. Entre 2000 e 2010, a
população cresceu 20,11%; em 2012 era a cidade com o 25º PIB do Brasil (recorde
para o momento); e o IDHM cresceu 0,711, em 2000, para 0,809 em 2010 (IBGE,
2010). Está evidente nos números que a cidade não “parou”, contrariando discursos
das classes empresariais. É perceptível, também, que as intenções são outras, não o
simples desenvolvimento da cidade ou região.
Até o presente momento, a nova Lei de Ordenamento Territorial ainda não
foi aprovada, graças a ações judiciais de movimentos populares que atrasaram
todo o processo. De acordo com os autores das ações, a Prefeitura não fez a divulgação necessária para que o assunto fosse discutido com a população em audiências
públicas, conforme rege o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001). Apesar
da pressão do empresariado local, como já relatamos, a discussão está no Conselho
da Cidade de Joinville, organismo que delibera sobre as alterações urbanísticas do
município, após correções determinadas pela justiça.
O interesse em urbanizar a região é tanto que a Hacasa Empreendimentos
Imobiliários apresentou para a Prefeitura de Araquari, em abril de 2013, um projeto
denominado Master Plan Joinville-Araquari, propondo a construção de um bairro
inteiro que interligasse as duas cidades. Segundo o site da Prefeitura de Araquari, o
projeto abrigará “condomínios, loteamentos residenciais, a construção de uma marina
na Baía da Babitonga, campo de golfe com 18 buracos, áreas empresariais, industriais
e comerciais”, além de edifícios públicos e institucionais que “podem servir, também,
como cartão postal da cidade”. Dos 38 milhões de metros quadrados previstos no
projeto, 70% estão no território de Araquari e o restante em Joinville. Para ser viabilizado, também precisa das alterações legais necessárias.
Segundo Topalov (1979), é praticamente impossível a reprodução de uma parte
da cidade somente devido a um empreendimento privado. O ponto em questão
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reflete-se na complexidade do espaço urbano, multifacetado, repleto de agentes
sociais interessados na urbanização e reprodução do solo como fonte de renda. Assim,
ao fornecer toda a infraestrutura e legalidade necessárias para novos investimentos, o
Estado é fundamental na configuração de novas áreas de valorização que possam ser
o mais atrativas possível.
Como mostra Botelho (2007, p. 81) em sua pesquisa sobre o setor imobiliário
brasileiro, o Estado pode “permitir certas atividades em certas áreas, e proibir em
outras, ao criar restrições para construir em determinadas áreas, preservando ou
depreciando o valor adquirido do entorno” devido ao fato de que a ação social dele
não é neutra, no sentido de ser igual para todas as classes sociais. Os mais abastados, principalmente detentores de atividades ligadas ao capital monopolista, são
os mais privilegiados pelo Estado. As alterações urbanísticas em Joinville, portanto,
mostram que as desigualdades sociais desenvolvem-se, cristalizam-se e reproduzemse dentro do espaço urbano, opondo a parcela mais abastada e que controla as ações
estatais (o aparelho estatal é totalmente necessário para a reprodução do capital) à
parcela excluída e que não possui privilégios estatais, visando à obtenção de lucros ou
melhores condições de vida em complexas alterações na legislação urbana da cidade.
Desta forma, segue-se Francisco de Oliveira (1982, p. 53), quando alerta, ainda na
década de 1980, que a pesquisa entre o Estado e o urbano requer uma análise “de
como se dá a oposição de interesses entre o Estado e a coalizão das forças dominantes
do capital monopolista e o resto do conjunto da população.”

Considerações finais
Por mais que a vinda da BMW atraia empregos, investimentos e fortaleça a
economia local, é necessário que o verdadeiro foco desta ação seja evidenciado e
discutido, principalmente pela ótica da ação do Estado. De um lado, o governo do
estado de Santa Catarina e a prefeitura de Araquari flexibilizando as políticas fiscais
e urbanas e, de outro, a vizinha Joinville forçando uma conurbação para atender o
interesse daqueles que querem as terras limítrofes a Araquari valorizadas.
Está claro, através deste estudo, que mais uma vez o Estado é financiador,
promotor, e agenciador de interesses com vistas a um planejamento urbano de ocasião,
em que o grande capital organizado, seja de ordem global ou local, dita as normas
que passam por cima do planejamento democrático, pois a opinião da população
pouco conta na hora de definir novos investimentos dentro das cidades. O processo é
agravado quando uma pequena cidade, como no caso de Araquari, recebe um grande
investimento estrangeiro, o qual, certamente, irá transformar radicalmente o espaço
urbano da cidade. A sede pelo crescimento econômico a qualquer custo, aliada à
intransigência política, fazem com que a cidade seja vendida como mercadoria e
pensada como empresa, e não como locus da reprodução da vida humana.
Os 200 milhões de euros que circulam pelo projeto atraíram, inclusive, a
grande potência econômica estadual, Joinville, e seus grupos empresariais organizados, detentores da ideologia do desenvolvimento a qualquer custo. A brecha criada
em 2010, estendendo a área urbana através das ARTs, foi um artifício encontrado
pela especulação imobiliária local para forçar a regulamentação destas áreas, através
da nova Lei de Ordenamento Territorial, além da máxima interligação possível com
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a cidade-sede da montadora de automóveis alemã. O município de Joinville atendeu
estes interesses, pois, segundo a redação da lei (Lei Complementar nº 318/2010), é
uma forma de regulamentar a “pressão” (sic). As consequências desta forma de pensar
a cidade, pela ocasião e pelo interesse do valor diferencial da terra, transformaram o
planejamento urbano de Joinville em um instrumento de dominação dos grupos dirigentes, iniciando a formação de plutocracias urbanas, as quais não reconhecem no
diálogo com a sociedade um trunfo da gestão democrática da cidade, tão arduamente
conquistada pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana nos anos 1980, como
bem elencam Maricato (2001), Grazia (2003) e Burnett (2009).
Os princípios elaborados pelo Movimento da Reforma Urbana, por demandarem medidas que podem atingir lógicas estruturais como a justiça social, exigem, por coerência, que
o Estado retome sua função social e assegure os direitos urbanos e o acesso igualitário aos
bens e serviços, isto é, que assegure o direito à cidade para todos, através da elaboração
e implantação de instrumentos e mecanismos redistributivos. (GRAZIA, 2011, p. 55).

Portanto, o farol de investimentos, de acordo com o cônsul alemão, reflete-se
diretamente na (re)produção do espaço intraurbano e regional, ou, de forma mais
aprofundada, no modo como a questão regional impacta diretamente sobre as políticas de ordenamento intraurbanas. Também é notório que os problemas sociais tão
recorrentes na região continuarão ou até mesmo aumentarão (seguindo a lógica do
farol...), principalmente pelas articulações tomadas pelo Estado, o qual não prioriza a
função social da cidade e dá longos benefícios para empresários e detentores de grande
capital. Estes, por sua vez, veem em megaprojetos a oportunidade para grandes lucros
e também para a viabilização de alterações na legislação urbanística, utilizando-se,
para isso, de mídias tradicionais (para conquistar a opinião pública e “camuflar” as
reais intenções) e do clientelismo (para incorporar apoios políticos).
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Abstract:

This article discusses the relationships involving the arrival of
the German automaker BMW to the small town of Araquari, located in the northeast
of Santa Catarina, far away about 160km from Florianópolis. The flexibilization of
planning law, tax exemptions for the automaker, and breach of provisions stipulated by
the City Statute mark the investment of EUR 200 million, and has in the nearby city
of Joinville other economic agents interested in taking advantage of the great real estate
speculation involving non-urbanized land near the future plant. From this, the present
study demonstrates the consequences that flexibility brings to the cities, creating scenarios of
socio-spatial segregation, illegalities and setbacks in the democratic management of the city,
according to the occasion that was more conniving with the agents involved.

Keywords:

BMW; Araquari; Joinville; urban flexibilization; urban
competition; great projects; City Statute.
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A produção da “Cidade
Olímpica” e o contexto
do empreendedorismo urbano
no Rio de Janeiro
Fabio Silveira Molina
R e s u m o : O tema deste trabalho se assenta no papel dos megaeventos esportivos
internacionais no processo de produção do espaço urbano do Rio de Janeiro, marcado pela
produção da “Cidade Olímpica”. Iniciada na ocasião dos Jogos Pan-Americanos de 2007
e atualmente em curso para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, essa produção utiliza-se de
padrões de urbanização importados e se aplica, assim, o “modelo Barcelona” de urbanismo,
sob o paradigma do empreendedorismo urbano e do planejamento estratégico. Nesse sentido, os megaeventos são utilizados enquanto estratégias urbanas e mostram-se relevantes na
(re)estruturação da cidade do Rio de Janeiro.
Pal avras-chave:

megaeventos esportivos internacionais; empreendedorismo urbano; planejamento estratégico; geografia urbana; produção do espaço urbano; estrutura urbana.

Introdução
O Rio de Janeiro em breve se tornará a “Cidade Olímpica”, configurando-se
como a primeira na América do Sul a conquistar esse título almejado por tantas outras
no âmbito da competitividade internacional entre cidades que, além de tornadas produtos, são governadas atualmente aos moldes de uma empresa. Esse acontecimento
adquire grandes proporções na cidade (e no país, que também sediará, pela segunda
vez, uma Copa do Mundo), pois se trata do megaevento internacional de maior relevância (e repercussões espaciais) na atualidade para uma cidade: sediá-lo significa estar
em evidência, em escala planetária.
Ao mesmo tempo, significa a oportunidade de captação de investimentos, negócios, turistas, além da obtenção de prestígio e reconhecimento internacional. Durante os Jogos Olímpicos de 2016, os “olhos do mundo” estarão atentos à “Cidade
Maravilhosa” que busca inserir-se, de forma mais competitiva, no mapa (ou mercado)
mundial de cidades. Algo parecido ocorreu no Rio, em um passado recente e de forma
mais tímida, ao sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007, em parte exitoso em seus
objetivos, dentre eles o de “preparar terreno” para a candidatura aos Jogos Olímpicos,
configurando-se como um marco inicial da produção da “Cidade Olímpica”. Dessa
forma, o momento atual dessa produção soma-se às transformações urbanas antes
realizadas para os Jogos Pan-Americanos de 2007.
Os megaeventos esportivos internacionais no Rio de Janeiro são tomados pelo
poder público municipal (em parceria com o setor privado) como ferramentas ou
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pretextos para as diversas intervenções urbanas levadas a cabo na cidade, no momento
atual da produção espacial da cidade movida, em grande parte, pela futura realização
dos Jogos Olímpicos de 2016. Nesse contexto, as atenções têm-se dirigido a fragmentos da cidade atrativos ao capital, promovendo-se a criação de novos objetos e ações
inseridos na lógica intrínseca aos megaeventos, à valorização do espaço e ao seu consumo, buscando ainda atuar na imagem da cidade no intuito de inseri-la no mapa (ou
mercado) mundial de cidades.
Tendo em vista o lugar dos megaeventos esportivos internacionais no processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro no início do século XXI, buscamos
apreender neste trabalho de que forma os mesmos atuam na produção de seu espaço
urbano e na (re)estruturação da cidade a partir da lógica de suas localizações intraurbanas, das inovações territoriais materializadas em função dos mesmos, da produção
de novas formas, da refuncionalização de formas pretéritas, dos novos usos de parcelas
do espaço e da ressignificação de determinadas áreas na cidade.

Megaeventos e produção
do espaço urbano
Os megaeventos são verdadeiros espetáculos cujas expressões concretas são materializadas no espaço interno das cidades e se configuram, notadamente, como estratégias urbanas adotadas pelo poder público aliado à iniciativa privada. Esse fenômeno
é mais aparente nas últimas décadas, especialmente a partir da década de 1980 e no
contexto do empreendedorismo urbano e gestão das cidades sob a lógica empresarial;
dessa forma, esta assertiva nos conduziu a uma abordagem geográfica norteada pela
relação entre os megaeventos e a produção do espaço urbano no contexto nacional,
constatando-se que a realização de megaeventos pode envolver tanto a incorporação
de novas áreas à cidade como a refuncionalização seletiva de áreas existentes no espaço
intraurbano, através de intervenções urbanas de grande impacto na reestruturação da
cidade, acentuando processos de fragmentação e criando ou reforçando centralidades.
Megaeventos trazem consigo uma profusão de megaprojetos urbanos promovidos pelo poder público em parceria com o setor privado (ou mesmo essencialmente privados), envolvendo a construção de pontes, túneis, canais, aprimoramento do
sistema de transportes público, monumentos e edifícios com certo prestígio (e valor
simbólico, arquitetônico). No caso de um megaevento esportivo, os megaprojetos envolvem ainda a construção de infraestruturas esportivas e estádios.
A estreita relação entre megaeventos e construção de edificado é amplamente
discutida por Indovina (1999). O autor assevera que um megaevento só pode ser
considerado como tal se produzir transformações urbanas (construções) no local onde
se realiza, ou seja, o megaevento é considerado, também, como uma ocasião para a
realização de obras relevantes na cidade, de forma a “enriquecê-la” ou mesmo tornar
esses novos equipamentos urbanos úteis à coletividade, algo que nem sempre corresponde à realidade.
Um megaevento refere-se, basicamente, à larga escala de abrangência (expressividade internacional), duração e visibilidade (proporcionada, entre outros, pela cobertura midiática), à dimensão simbólica capaz de proporcionar a atração de pessoas
e capitais (investimentos) e, sobretudo, à sua dimensão espacial, ou seja, ao seu poder
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de induzir, direta ou indiretamente, consideráveis transformações espaciais nas cidades
nas quais os mesmos ocorrem, manifestadas materialmente através da construção de
edificado (em geral), de obras de infraestrutura, da disponibilização (ou conquista) de
novos terrenos (dotando-os de infraestrutura e edificações diversas) e, por vezes, da
ressignificação de áreas inteiras para a realização do megaevento e, ao mesmo tempo,
prevendo sua utilização futura, dado o seu caráter essencialmente efêmero.
Diante do exposto, não há como desconsiderar o papel dos megaeventos no
processo de urbanização e produção do espaço urbano em seus diversos momentos e
contextos1. Expressão material desse processo, a cidade, em toda a sua complexidade,
é estruturada de acordo com os diferentes momentos de sua realização. O processo
de urbanização refere-se a um complexo e dinâmico processo de transformação (de
forma e conteúdo): a cada momento da história surgem mudanças estruturais e organizacionais e, nesse sentido, a urbanização (e suas características particulares num
determinado momento) é redefinida.
A industrialização, a intensificação das trocas e a multiplicação de intermediários
financeiros, bem como a consolidação do setor de serviços (terciarização da economia)
e as formas recentes de produção flexíveis no contexto da globalização, intensificaram
a urbanização e são elementos-chave na compreensão desse processo que se ressignifica
ao longo do tempo. As ressignificações e os novos rumos no processo de urbanização
repercutem diretamente na estrutura urbana, compreendida como o arranjo interno
dos diferentes usos do solo num determinado momento (SPOSITO, 1991).
A estrutura urbana é constantemente redefinida em função de diversos fatores,
dentre eles a expansão territorial e os novos usos do solo que, no curso da urbanização
e produção espacial, e sob a ação de determinados agentes (responsáveis também por
desestruturações), implicam na reestruturação da cidade atrelada, basicamente, aos
processos de fragmentação e centralização.
A fragmentação espacial resulta de ações homogeneizantes e que, de forma
contraditória, induzem a um processo que divide o espaço em parcelas menores. Essas parcelas são produzidas e vendidas enquanto solo urbano e, portanto, tornadas
mercadoria, acabando por restringir o uso (CARLOS, 2002). Produto da produção
capitalista do espaço e da imposição do homogêneo, o processo de fragmentação é
concomitante ao de valorização espacial e se revela na paisagem urbana através de
uma morfologia diversificada e marcada pela heterogeneidade espacial inerente aos
diferentes usos do solo urbano, denotando uma contradição. Nesse sentido, a cidade
se apresenta de forma fragmentada, apesar de constituir uma unidade (a totalidade da
cidade, manifestada num determinado momento da estrutura urbana).
O processo de urbanização no contexto recente, marcado pela globalização (ou
período técnico-científico-informacional), acentua os processos que induzem à fragmentação espacial. Nesse contexto, a fragmentação se revela também na exacerbação
da reprodução do idêntico e do repetitivo e na tendência à multiplicação de áreas de
centralidade em oposição à cidade marcada, no passado, por um centro único e periferia esparsa.
A centralidade é um atributo (ou qualificativo) de parcelas do espaço cuja expressão maior se traduz, basicamente, na capacidade de atrair fluxos de diversas naturezas
e concentrar objetos, pessoas e ações. Uma área dotada de centralidade representa o
lugar dotado das melhores condições de infraestrutura e equipamentos urbanos, foco
de atração de investimentos, pessoas (consumidores), comércio, serviços, entre outros.
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O movimento relativamente recente que conduz à multicentralidade2 revela o
aprofundamento do processo de fragmentação espacial, na medida em que a constituição (ou redefinição/reforço) de áreas de centralidade pode implicar tanto na incorporação de novas áreas como na ressignificação de lugares da cidade, redefinindo
usos do solo urbano nessas áreas valorizadas. A centralidade constitui-se, assim, como
expressão do processo de fragmentação espacial e, nesse contexto, a análise de como os
megaeventos se inscrevem no espaço intraurbano pode ser reveladora do seu papel na
(re)estruturação das cidades, tendo em vista o pressuposto de que, a partir da segunda
metade do século XX, especialmente na década de 1990, os megaeventos esportivos
internacionais configuraram-se como importantes elementos indutores de profundas
transformações urbanas nas cidades que os sediam. Estas, em busca de visibilidade
internacional, e no contexto da globalização e da competitividade entre cidades, participam de acirradas disputas para sediar megaeventos esportivos internacionais, especialmente os Jogos Olímpicos, utilizando-se desse megaevento como estratégia para a
realização de intervenções urbanas voltadas, sobretudo, às oportunidades de lucratividade e de melhorias na imagem da cidade.
Megaeventos como os Jogos Olímpicos e mesmo os Jogos Pan-Americanos implicam, entre outros fatores, o uso e na produção de lugares relacionados ao turismo e
ao entretenimento (como hotéis, restaurantes, museus, casas noturnas) e impulsionam
novas oportunidades comerciais. É mister notar que há, sobretudo, uma seletividade espacial no espaço interno da cidade, fazendo com que somente alguns lugares
sejam eleitos a inserir-se nesse processo, em que o uso da cultura e do tempo-livre
cada vez mais se associa a práticas de consumo. Verifica-se também uma distribuição
desigual dos investimentos e ganhos obtidos com os megaeventos nas cidades-sede:
intervenções urbanas pontuais, contemplando determinados fragmentos da cidade (e
sua valorização, atendendo a interesses específicos), são normalmente tratadas como
de interesse da cidade como um todo.
Os ganhos econômicos concentram-se nas mãos de uma elite já estabelecida,
especialmente políticos e empresários (locais e extra-locais), direcionando os investimentos, em sua maior parte públicos, à produção das condições urbanas para sediar o
megaevento e, ao mesmo tempo, negligenciando os investimentos públicos que deveriam ser direcionados para o bem-estar social. A própria captação dos megaeventos nas
cidades e países é um projeto de uma elite representada por agentes do poder público
e do setor privado.

O empreendedorismo urbano no Rio
de Janeiro e a captação de megaeventos
esportivos internacionais
Um novo paradigma relativo à gestão urbana emerge mundialmente na década
de 1980 e se consolida no Rio de Janeiro na década de 1990: o planejamento estratégico das cidades, norteando a formulação da política e as estratégias de crescimento
urbano. O planejamento estratégico liga-se diretamente ao paradigma do chamado
“empreendedorismo urbano”, ou seja, uma nova forma de governança urbana caracterizada por uma postura empresarial na gestão das cidades, fortemente apoiada em
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ações de city-marketing e nas parcerias público-privadas, “tendo como objetivo político e econômico imediato (se bem que, de forma nenhuma exclusivo) muito mais o investimento e o desenvolvimento econômico através de empreendimentos imobiliários
pontuais e especulativos do que a melhoria das condições em um âmbito específico”
(HARVEY, 1996, p. 53).
O Planejamento Estratégico constituiu mais um mecanismo para inserir o Rio
de Janeiro no “mercado mundial de cidades”, e é esse também o momento político no
qual o Rio de Janeiro, através dos Planos Estratégicos elaborados a partir da década de
1990, utiliza-se da captação de megaeventos esportivos internacionais como estratégia
e pretexto às intervenções urbanas na cidade. O empreendedorismo urbano está, de
fato, intimamente relacionado à candidatura do Rio do Janeiro à sede de megaeventos
esportivos internacionais, seguindo o exemplo da cidade de Barcelona e utilizando,
inclusive, consultoria catalã na elaboração de seu primeiro Plano Estratégico.
Em função das intervenções urbanas para a ocasião dos Jogos Olímpicos de
1992, Barcelona produziu um “modelo” de urbanismo adotado em diversas cidades
no mundo. O chamado “modelo Barcelona” é pautado, basicamente, na requalificação
urbana de áreas degradadas, com baixa expressão de centralidade, no aprimoramento
no que diz respeito à mobilidade urbana e nas ações de city-marketing. O “modelo”,
que busca também investir na produção de espaços públicos e incentivar áreas de uso
misto (residencial, de negócios, cultural), inspirou diversas cidades em diferentes países, independente do fato de serem sedes de um megaevento esportivo internacional.
A postura empreendedora tomada pelos governantes das cidades (e dos países)
envolve esforços para a captação desses megaeventos internacionais como mais uma
ferramenta para o desenvolvimento urbano e econômico e, ao mesmo tempo, como
pretexto às intervenções urbanas, uma vez que os megaeventos apresentam grande
força simbólica capaz de dinamizar, entre outros, a atração de pessoas, capitais e investimentos e de estimular iniciativas de regeneração urbana em determinadas partes
das cidades-sede. Esse processo, no dizer de Broudehoux (2007, p. 383), acompanha
a produção de um capital simbólico relacionado diretamente com a produção de valor
(através da imagem e do espetáculo), envolvendo a construção da imagem positiva da
cidade para atrair investimentos de diversas naturezas e visitantes, por meio da remodelação da paisagem urbana para o consumo visual (novas imagens arquitetônicas e
ícones urbanos). Assim, o esporte é tratado como negócio e as cidades-sede de megaeventos esportivos um “produto de exportação” e, ao mesmo tempo, “agentes políticos
e empreendedores”.
As cidades, diante dessa nova forma de governança urbana, são orientadas pela
visão de Planos Estratégicos (instrumentos do empreendedorismo urbano), que se
traduzem em “intervenções urbanísticas que apresentam discursos relacionados à
dimensão cultural [...] visando, primordialmente, a produção da cidade enquanto
negócio. É aí que processos de “revitalização urbana” são, em grande parte, desencadeados pelo reencontro glamouroso entre Cultura (urbana ou não) e Capital”
(ARANTES, 2009, p. 14-15).
O empreendedorismo urbano, no caso carioca, realiza-se através da elaboração,
em 1993, do primeiro Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro (chamado “Rio
sempre Rio”), publicado em janeiro de 1996. O Plano foi concebido no primeiro
governo municipal de César Maia (1993-1997), que na época contratou a empresa
catalã Tecnologies Urbanas Barcelona S.A. (TUBSA) para sua elaboração, seguindo
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o “Modelo Barcelona” de urbanismo, fortemente apoiado na promoção e venda da
imagem da cidade através de ações pontuais de requalificação urbana, visando ressaltar potencialidades da cidade para a atração de investimentos, com base em parcerias
público-privadas.
As estratégias visando a atratividade da cidade no contexto do empreendedorismo urbano são pensadas, ainda, em termos de oferta cultural e megaeventos esportivos: no caso carioca, “sustenta-se que as candidaturas [aos Jogos Olímpicos] de
2004, 2012 e 2016, não esquecendo de mencionar os Jogos Pan-Americanos de 2007,
inscrevem-se nesse rol de orientações” (BIENENSTEIN et al., 2011, p. 138).
Ao todo, são definidas 7 estratégias (intituladas os “temas-chave” da cidade) que
se compõem por 21 objetivos e 61 ações (agrupadas em 159 projetos), a fim de alcançar o objetivo central do Plano Estratégico – Rio sempre Rio (vago e genérico), que
consiste em:
Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, socialmente
integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua vocação para a cultura e a alegria
de viver. Uma metrópole empreendedora e competitiva, com capacidade para ser o centro
de pensamento, de geração de negócios para o país e sua conexão privilegiada com o exterior (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 23).

Das estratégias listadas no Plano, a que merece destaque, por estar relacionada
diretamente com o tema deste trabalho, é a intitulada “Rio 2004, pólo regional, nacional e internacional”, onde, declaradamente, a cidade é vista como um “produto a ser
comercializado” através das ações de city-marketing, da produção do centro da cidade
como um “bem cultural”, do incremento do turismo e dos eventos e, por último,
prevendo a candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2004: é
evidenciado, nesse momento, o apoio a megaeventos esportivos internacionais para,
basicamente, melhorar a imagem da cidade e ampliar o número de visitantes (o Plano
autointitula a cidade como a “única metrópole-resort do mundo”). Conforme essa
estratégia, a cidade do Rio de Janeiro “desenvolverá uma série de projetos com prazos
definidos e efeitos sobre a sua imagem interna e externa, de modo a se tornar um pólo
de atratividade regional, nacional e internacional” (PREFEITURA DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 52).
O segundo Plano Estratégico (2001-2004), denominado “As cidades da Cidade”, dividiu o território municipal em 12 regiões, privilegiando a “diversidade da cidade” e as “diferentes identidades e potencialidades”, criando, dessa forma, um plano
estratégico próprio para cada uma delas: “o foco deixou de ser a busca de uma nova
identidade para fortalecer a cidade e inseri-la de forma competitiva no cenário mundial” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2004, p. 9), passando
agora a concentrar-se no desafio de conceber um modelo de desenvolvimento para
cada região da cidade. Conforme o Plano, a construção dessa “nova identidade”, tão
perseguida pelo primeiro Plano Estratégico, surge “em um momento caracterizado
por uma considerável baixa na auto-estima geral da população carioca, com a violência, a deterioração das condições de vida e a degradação do espaço urbano causando,
entre outras conseqüências, a saída de inúmeras empresas da cidade [...].” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2004, p. 18).
Em termos gerais, “os planos estratégicos elaborados para a cidade do Rio de
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Janeiro se expressam, em parte, nas transformações sócio-espaciais presentes na conformação de um novo ordenamento territorial com vistas ao reforço de centralidades
antigas, à criação de novas centralidades e à produção de espaços voltados ao consumo
elitizado” (RIBEIRO, 2009, p. 45-46). Ainda conforme a autora, o Plano Estratégico
II – “As cidades da Cidade”, na segunda gestão do Prefeito César Maia (2001-2004),
dá-se num momento marcado pela presença de um “sistema de ações pautado na (des)
construção do espaço carioca para a produção de espaços de consumo voltados ao
turismo” (RIBEIRO, 2009, p. 46). Nesse momento, todavia, há um elemento novo
a orientar o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro: sua candidatura aos
Jogos Pan-americanos de 2007. Assim, o segundo Plano Estratégico mobiliza parcerias
com o setor privado com vistas à implementação de um conjunto de obras necessárias
à possível realização desse megaevento.
O Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012) chamado
“Pós-2016 – O Rio mais integrado e competitivo”, lançado pelo Prefeito Eduardo
Paes, situa-se no contexto dos megaeventos esportivos a serem realizados no Brasil: o
Rio de Janeiro foi, também, uma das 12 cidades-sede3 da Copa do Mundo de 2014 e
abrigará os Jogos Olímpicos de 2016. A “visão de futuro” é o lema maior desse Plano,
seguindo quatro aspirações principais (social, econômica, ambiental e política), sendo
a quarta delas, a política, ligada diretamente aos megaeventos esportivos internacionais; Segundo o documento, o Rio de Janeiro deve:

3 Juntamente com Belo
Horizonte, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Manaus,
Natal, Porto Alegre, Recife,
Salvador e São Paulo.

[...] voltar a ser um importante centro político e cultural tanto no cenário nacional quanto na cena internacional (apoiado nos grandes eventos esportivos internacionais e também consolidar-se como importante centro de debates e conferências internacionais e
tornar-se um pólo cultural internacional). (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO, 2009a, p. 12).

A partir das diretrizes constantes no Plano foram definidas 37 “iniciativas estratégicas”, sendo parte destas os projetos “Porto Maravilha”, Transcarioca, Transoeste,
Ligação C (atualmente chamada Transolímpica) e Vila Olímpica, todos ligados diretamente à produção da “Cidade Olímpica”, atualmente em curso no Rio de Janeiro.

A produção da “Cidade Olímpica”:
dos Jogos Pan-americanos de 2007
aos megaprojetos urbanos para
as Olimpíadas de 2016
No ano de 1998, César Maia, à época prefeito da cidade do Rio de Janeiro e responsável pelos Planos Estratégicos, manifestou junto ao Comitê Olímpico Brasileiro
(COI) o interesse em sediar os Jogos Pan-americanos de 2007 na cidade4. O projeto
para sediar os Jogos Pan-americanos de 2007 foi então elaborado pela Prefeitura do
Rio de Janeiro, em parceria com o COI e, posteriormente, obteve apoio dos governos
estadual e federal. A candidatura oficial ocorreu em 2001 com a entrega do dossiê junto à Organização Desportiva Pan-americana (ODEPA) que, em 24 de agosto de 2002,
anunciou a vitória do Rio de Janeiro sobre a cidade norte-americana concorrente, San
Antonio. O megaevento teve início em 13 de julho de 2007 e ocorreu durante 17 dias,
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4 O Rio de Janeiro foi a única
cidade brasileira, nesse momento, a demonstrar interesse na candidatura.
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5 Totalmente reformado
para o Pan-2007, onde se
deram as cerimônias de
abertura e encerramento do
megaevento.

6 Conforme o Relatório
Oficial dos XV Jogos Pan
-americanos e III Jogos
Parapan-americanos Rio
2007 (COMITÊ OLÍMPICO
BRASILEIRO, 2009).
7 Segundo Raeder (2010,
p. 117), “Em virtude dos
Jogos Olímpicos de 2016 o
Autódromo dará lugar às
instalações planejadas para o
evento. Um novo Autódromo
deverá ser construído em outro ponto da Cidade”.
8 O Parque Aquático Maria
Lenk e o Velódromo são administrados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (até 2028) e a
Arena Olímpica (atual HSBC
Arena) é administrada pela GL
Events através de contrato de
cessão de uso e manutenção
até 2016.
9 Compreendendo 17 edifícios e 1.480 apartamentos,
ocupando uma área de 340
mil m2.

10 Elaborado em 2009 pelo
Comitê Olímpico Brasileiro,
Prefeitura do Rio de Janeiro,
Governo do Estado do Rio de
Janeiro e Governo Federal
(Ministério do Esporte) (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO,
2009).
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concentrando 5.662 atletas de 42 países de todo o continente americano. Ao todo,
foram definidas quatro áreas (“regiões”) para a realização do evento na cidade (Pão de
Açúcar, Maracanã, Deodoro e Barra) e, consequentemente, onde se daria a localização
dos equipamentos esportivos.
A região do Pão de Açúcar concentrou instalações temporárias e ao ar livre na
Praia de Copacabana e o uso de instalações permanentes pré-existentes e adaptadas,
como o Clube Caiçaras (situado na Lagoa Rodrigo de Freitas), a Marina da Glória,
o Parque do Flamengo e o Estádio de Remo da Lagoa. A região do Maracanã concentrou os dois estádios utilizados nesse megaevento: o Estádio do Maracanã5 e o
Estádio João Havelange (conhecido como Engenhão, por estar situado no bairro de
Engenho de Dentro), construído especialmente para os Jogos Pan-Americanos de
2007, com capacidade para abrigar 45.000 expectadores das provas de atletismo e
futebol. Localizada na Zona Oeste da cidade, a região Deodoro abrigou basicamente
o Complexo Esportivo Deodoro, situado na Vila Militar, em área pertencente ao
Exército Brasileiro.
Contudo, não houve um equilíbrio na distribuição dos investimentos e intervenções nessas diferentes áreas, e a concentração se deu majoritariamente na região da
Barra da Tijuca. Essa área, definida como “o coração dos jogos”6, foi o principal polo
das competições e abrigou as seguintes instalações: 1) Complexo Cidade dos Esportes, construído numa parte do Autódromo Internacional Nelson Piquet7, contendo a
Arena Multiuso (ou Arena Olímpica), o Parque Aquático Maria Lenk e o Velódromo8;
2) Complexo Esportivo Riocentro, compreendendo instalações temporárias nos cinco
pavilhões do maior centro de convenções, feiras e exposições da América Latina (Riocentro); 3) Clube Marapendi, adaptado para as provas de tênis; 4) Morro do Outeiro,
com instalações temporárias de pistas de mountain bike e BMX (outra disciplina do
ciclismo); 5) Cidade do Rock, terreno situado junto ao Riocentro preparado em 1985
para abrigar o Rock in Rio (1985) e utilizado no Pan-2007 como campo de beisebol
e softbol; 6) Barra Bowling, equipamento instalado desde 1993 no Barra Shopping,
utilizado nas provas de boliche; e 7) Centro de Futebol Zico, localizado no Recreio
dos Bandeirantes.
A região da Barra, além de concentrar a maioria das instalações esportivas, abrigou a Vila Pan-americana9, mais uma estratégia do poder público dirigida a uma área
ocupada em grande parte por população de média e alta renda e, em cumplicidade
com a iniciativa privada, para dinamizar o mercado imobiliário. Historicamente, os
esforços para a ocupação e valorização dessa área remontam ao final dos anos 1960, e
a mesma encontra-se em processo ininterrupto de urbanização desde o Plano Piloto
da Barra da Tijuca, de 1969. Segundo Raeder (2010, p. 89), a escolha da Barra da
Tijuca “deve ser contextualizada no movimento de deslocamento de algumas empresas
cariocas do Centro para aquela área, [e esses novos investimentos significam] a aposta
no desenvolvimento desta área como uma nova centralidade da cidade para negócios
e atividades do terciário superior”.
O Relatório Oficial dos XV Jogos Pan-americanos e III Jogos Parapan-americanos Rio 200710 apontou alguns legados decorrentes desse megaevento na cidade
do Rio de Janeiro. Entre eles destacam-se as melhorias na área de segurança (formação de pessoas, compra de equipamentos, etc.) e no sistema viário nos arredores das
instalações esportivas, a projeção internacional da cidade e a construção de novos
hotéis (além de reformas e ampliações de estabelecimentos já existentes). As próprias
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instalações esportivas construídas na cidade (ou as pré-existentes adaptadas) também
constituíram legados apontados pelo Relatório, especialmente a Cidade dos Esportes,
na Barra da Tijuca11. No bairro de Engenho de Dentro, em decorrência da construção
do Estádio João Havelange, houve, como legado apontado no Relatório, a valorização dos imóveis e a atração de novos empreendimentos imobiliários e negócios12,
acarretando assim uma suposta dinamização econômica da região, altamente populosa (chamada “Grande Méier”) e economicamente estagnada, conforme o referido
documento. Com relação aos legados decorrentes do Complexo Deodoro, o mesmo
relatório cita somente, de forma genérica, que houve a dinamização do fluxo de pessoas nessa área (relativamente distante) da cidade na ocasião dos Jogos, dinamizando
o comércio e os serviços.
Por outro lado, o Tribunal de Contas da União (TCU) elaborou, em 2008, o
Relatório de Acompanhamento das Ações e Obras relacionadas aos Jogos Pan e Parapan-americanos de 2007, cuja avaliação final das ações realizadas foi relatada pelo
Ministro Marcos Vinícius Vilaça (BRASIL, 2008). Dentre os diversos apontamentos,
destaca-se o superfaturamento: a estimativa inicial dos gastos feita em 2001 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) era de US$ 224 milhões e, ao final, o custo aproximado
foi de R$ 3,3 bilhões aos cofres públicos das três esferas de governo envolvidas (municipal, estadual e federal). Um dos principais motivos diz respeito ao atraso no cronograma de execução das obras, o que acarretou em custos extras para que as construções
ficassem prontas a tempo. Cálculos posteriores indicaram um valor ainda maior do
custo total: cerca de R$ 3,7 bilhões, representando os Jogos Pan-americanos mais
caros da história, segundo Sánchez e Bienenstein (2009). A participação da iniciativa
privada foi de pouca relevância no evento (cerca de 20% do custo total), desmistificando, assim, o papel das parcerias público-privadas na produção do espaço interno
da metrópole sede de megaeventos esportivos internacionais.
Segundo o Relatório supracitado, a única parceria público-privada (PPP) para
a construção de parte da infraestrutura para os Jogos se deu na Vila Pan-americana,
construída através de empréstimo feito pela Caixa Econômica Federal e depois explorada comercialmente no mercado imobiliário como um condomínio residencial pela
Agenco Engenharia e Construções S.A., empresa que investe na Barra da Tijuca desde
a década de 1990. A responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro consistiu em
dotar a área de toda a infra-estrutura necessária, como a urbanização das ruas do entorno da Vila Pan-americana, a implantação de estações de tratamento de esgoto, iluminação pública e canalizações, além da realização de alterações urbanísticas na área,
permitindo, além das construções da Vila e de estabelecimentos com fins esportivos,
“a construção de estabelecimentos comerciais, residenciais, hoteleiros, de lazer e diversão, com gabarito de construção de 12 pavimentos (e 22 para edifícios residenciais)”
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2005).
A Vila Pan-americana teve grande sucesso de vendas no mercado imobiliário
após os Jogos e constituiu mais um empreendimento semelhante aos vários condomínios de apartamentos existentes na Barra da Tijuca; esse projeto ocupou um terreno
que, “além de apresentar diversos problemas que redundaram na necessidade de onerosas melhorias13, encontra-se num dos principais eixos de expansão imobiliária do
Rio de Janeiro, reforçando ainda mais a valorização de uma área da cidade já valorizada” (SÁNCHEZ; BIENENSTEIN, 2009, p. 14). Sendo assim, a Vila Pan-Americana
não foi utilizada, posteriormente, como lugar de habitações populares.
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11 O Relatório trata a
Cidade dos Esportes como
sendo um novo vetor de
desenvolvimento
para
aquela área da cidade,
tendo em vista a presença dos equipamentos
esportivos e da indústria
do entretenimento, exemplificada pelo caso da Arena Olímpica (atualmente
HSBC Arena, uma casa de
espetáculos).
12 A valorização no entorno das novas instalações
esportivas, notadamente o
Estádio Olímpico João Havelange e o Complexo Cidade
dos Esportes, foi calculada
em R$ 1 bilhão, conforme
o Relatório (COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, 2009,
p. 218).

13 Trata-se de terreno turfoso, úmido, tendo sido necessários cerca de cinquenta
metros de fundação, que
encareceram ainda mais sua
construção.
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14 Não ocorreu, portanto,
no bairro em sua totalidade,
como divulgado no projeto
inicial.

15 Expressão utilizada por
Bienenstein et al. (2011).
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Outra questão relevante diz respeito ao pequeno legado à cidade, em termos de
infraestrutura urbana decorrentes dos Jogos. Houve uma ampla produção de discursos
a respeito da realização do evento, todos visando a legitimação das ações em nome
dos legados que este deixaria na cidade em prol dos habitantes, como os benefícios
ambientais, as melhorias na infraestrutura urbana, no desenvolvimento econômico e
social, a geração de empregos e dinamização do turismo, entre outros.
No caso do estádio de futebol “Engenhão”, além do legado do próprio equipamento esportivo em si, houve a revitalização urbana restrita aos arredores do mesmo14
e o surgimento de novos empreendimentos imobiliários que, através do valor simbólico atrelado ao Estádio, utilizaram-no como estratégia de marketing para a venda
de imóveis (SÁNCHEZ; BIENENSTEIN, 2009). A dinamização do comércio local
também foi pouco significativa, em oposição ao discurso inicial (dos planejadores) que
anunciava maior dinamismo ao comércio e aos serviços do bairro através da instalação
do Estádio.
No projeto do Pan-2007 era mencionada a intenção de lidar com questões de
pobreza e exclusão social existentes na cidade através do esporte. Porém, poucos foram
os benefícios sociais decorrentes dos legados do Pan, uma vez que grande parte dos
equipamentos passou à iniciativa privada, por concessão do poder público municipal,
e boa parte deles encontra-se subutilizados. Alguns movimentos de resistência surgiram nesse contexto, tanto na forma de manifestações (como as que ocorreram contra
as obras e as tentativas de descaracterização e privatização da Marina da Glória e do
Parque do Flamengo) como também na criação do Comitê Social do Pan (CSP), articulação da sociedade civil criada em 2005 e ligada ao acompanhamento dos gastos
públicos, à crítica sobre a realização dos Jogos e suas repercussões sociais na cidade.
Apesar das contradições socioespaciais decorrentes dos Jogos Pan-americanos e
das diversas questões explicitadas anteriormente, o megaevento contribuiu, de certa maneira, para a inserção da cidade do Rio de Janeiro no “mercado mundial dos
megaeventos esportivos”15 no século XXI e, assim, à vitória da cidade para sediar,
finalmente, uma Olimpíada. Considerado “exitoso” por parte de seus organizadores, o
evento foi pensado desde o início visando a candidatura da cidade para sediar os Jogos
Olímpicos num futuro próximo: na verdade, a produção da cidade para a realização
de um megaevento esportivo como o Pan deveria torná-la uma “vitrine”, uma cidade
apta para abrigar uma Olimpíada, foco principal desde a elaboração do primeiro Plano Estratégico do Rio de Janeiro (1993).
Ao final do seu terceiro mandato como prefeito da cidade do Rio de Janeiro,
César Maia promulgou o Decreto 29.398, de 09 de julho de 2008, criando o Comitê Especial de Legado Urbano (CELU) de apoio à candidatura do Rio de Janeiro
às Olimpíadas de 2016, responsável pela elaboração de um projeto urbanístico para
acolher os Jogos Olímpicos de 2016 e concluído em outubro de 2008, intitulado “Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio-2016”, ou simplesmente “Plano Rio-2016”,
apresentando em seu conteúdo propostas de intervenções públicas e possíveis legados
urbanos decorrentes da realização do megaevento na cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, [s.d.]).
O mandato do prefeito César Maia terminou em 01 de janeiro de 2009 com a
posse do então prefeito eleito, Eduardo Paes. Naquele momento (janeiro de 2009),
foi entregue ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a versão final do Dossiê de
candidatura do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos de 2016,
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e o anúncio da sua vitória se deu em 02 de outubro de 2009, em Copenhague, quando
tinha como concorrente final a cidade de Madri. O Rio de Janeiro teve anteriormente
duas tentativas frustradas, referentes às candidaturas para sediar os Jogos Olímpicos
de 2004 e 2012. Em 1999, ao invés de ser candidata aos Jogos Olímpicos de 2008, a
cidade centrou-se na candidatura aos Jogos Pan-Americanos de 2007.
O dossiê final, que atualmente orienta a produção da “Cidade Olímpica”, organiza a cidade em quatro zonas (Barra, Copacabana, Maracanã e Deodoro) e pouco
difere do plano anteriormente concebido para os Jogos Pan-americanos de 2007. Esse
fato já era previsto, uma vez que o Pan-2007 foi pensado tendo em mente a realização
de uma Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro num futuro próximo, o que de fato
vai ocorrer. Indiscutivelmente, um dos principais legados dos Jogos Pan-americanos
de 2007 foi a representação simbólica desse evento, que se traduziu numa jogada de
marketing para a eleição da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
Repercussões espaciais dos Jogos Olímpicos sobre a produção do espaço urbano
carioca devem ser potencializadas comparativamente às repercussões do Pan-2007,
dada a magnitude do primeiro em relação ao segundo. Para 2016, conforme o website
oficial do evento, “são esperados mais de 10.500 atletas de cerca de 205 nações ao redor do mundo, além de milhares de profissionais de imprensa, de apoio, apaixonados
pelo esporte e turistas de todos os cantos do globo” (OS JOGOS, [s.d.])16. A estimativa dos gastos apresentada no Dossiê de Candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016
corresponde ao valor de R$ 28,9 bilhões, cerca de oito vezes mais que os investimentos
em decorrência dos Jogos Pan-americanos de 2007 (R$ 3,7 bilhões), tendo novamente
o predomínio dos recursos públicos na totalidade dos investimentos.
No que diz respeito à reestruturação urbana que está sendo levada a cabo no Rio
de Janeiro em decorrência dos Jogos Olímpicos de 2016 (além dos projetos viários
e das intervenções na Barra da Tijuca), talvez a novidade maior seja a atenção dada
atualmente à zona portuária da cidade, cujo fato não ocorreu na época das preparações
para os Jogos Pan-americanos de 2007. As ações da Prefeitura do Rio de Janeiro se
intensificam nas políticas urbanas voltadas à região central e à zona portuária, cuja expressão maior é representada pelo Projeto de Revitalização da Zona Portuária da cidade, intitulado Porto Maravilha (2009)17, projeto inserido em um movimento mundial
de requalificação urbana de zonas portuárias.
O Porto Maravilha pretende, declaradamente, criar uma nova área de centralidade no Rio de Janeiro e tornar-se uma das maiores oportunidades de valorização patrimonial da cidade, intimamente relacionado à dinamização do mercado imobiliário
e ao desenvolvimento do turismo, comércio e entretenimento, através da recuperação
do patrimônio histórico e cultural existente e da implantação de novos equipamentos, estimulando, inclusive, usos mistos. O projeto prevê, além do “embelezamento”
através de melhorias infraestruturais e projetos viários e de transporte, a construção,
através de parceria público-privada, do Museu Olímpico, da Pinacoteca do Rio, do
Museu de Arte do Rio de Janeiro (nas antigas dependências do edifício da Polícia
Federal, na Praça Mauá), do AquaRio (projetado para ser o maior aquário marinho da
América Latina) e do Museu do Amanhã, no Píer Mauá.
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16 Vale ressaltar que o Rio de
Janeiro sediou os Jogos Mundiais Militares em 2011, a
Copa das Confederações em
2013 e é uma das 12 cidadessede da Copa de 2014, o que
demonstra sua inserção na
rota dos eventos esportivos
internacionais.

17 O Prefeito Eduardo Paes,
em 23/11/2009 sancionou a
lei que institui a “Operação
Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio”, viabilizando o projeto de revitalização da região através de
alterações dos parâmetros
urbanísticos (MOURA, 2009).
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Figura 1: Perspectiva futura do Museu do Amanhã, no Píer Mauá

Fonte: Prefeitura (2012).

18 Em referência, entre outros, aos habitantes do Morro da Conceição e do Morro
da Providência, situados nas
imediações do Porto do Rio
de Janeiro.

O projeto Porto Maravilha prevê ainda a instalação de linha de veículo leve sobre
trilhos (VLC), conectando a área do núcleo central do Rio e propiciando a “devolução” da vista da Baía de Guanabara à população através da demolição de parte do elevado da Avenida Perimetral, sobre a Praça Mauá, além de incentivos visando à atração
de hotéis, bares, restaurantes, empresas e edifícios residenciais (alterações na legislação
urbanística da zona portuária e arredores são assim realizadas, a fim de estimular estas
e demais edificações). Na área portuária, estima-se que 75% das terras sejam públicas,
mas, ao invés de serem utilizadas para a construção de habitação de interesse social, são
direcionadas a operações imobiliárias. Trata-se, ainda, de um projeto de gentrificação
dessa área “e não da recuperação de sua infra-estrutura para os que ali habitam e no
reforço de sua identidade cultural” (BIENENSTEIN et al., 2011, p. 150)18.
As intervenções referentes à primeira fase do Projeto Porto Maravilha são financiadas com recursos públicos e representam um investimento total da Prefeitura no valor aproximado de R$ 200 milhões. Na fase 2, os recursos serão oriundos da iniciativa
privada por meio de Operação Urbana Consorciada e, conforme noticiado no Portal
2014, o consórcio Porto Novo (formado pelas empresas Odebrecht, OAS e Carioca
Engenharia) foi o vencedor da PPP referente à segunda fase do Projeto, que custará R$
7,3 bilhões (VENCEDOR, 2010). Está prevista a conclusão do Projeto para o final
de 2015 e, já em sua fase inicial, presencia-se a valorização do preço dos imóveis no
Centro do Rio e na zona portuária, como constatado no mês de agosto de 2011 em
pesquisa feita pelo Sindicato de Habitação do Rio (Secovi-Rio): “o metro quadrado
no Centro valorizou 63,57% para a venda, passando de R$ 3.338 para R$ 5.460, na
comparação com o mesmo mês em 2010. Quando se fala de aluguel, a variação em
igual período foi de 58,32%, com o metro quadrado saltando de R$ 13,94 para R$
22,07 (NOGUEIRA, 2011).
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Figura 2: Vista aérea de parte da Zona Figura 3: Perspectiva futura da nova Praça
Portuária (Praça Mauá e Pier Mauá),
Mauá
em 2010

Fonte: Nogueira (2011).

Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
([2009?]).

A Zona Sul do Rio de Janeiro, especialmente Copacabana, também se insere no
contexto da produção da cidade para a venda no mercado internacional, na competitividade entre as cidades e na atração por investimentos e turistas, como pode ser atualmente constatado pela construção do Museu da Imagem e do Som (MIS), um “ícone
arquitetônico do século XXI” em plena orla marítima, na Avenida Atlântica (SETE,
2009). Esse megaprojeto na cidade conta com parceria entre o governo do estado e a
Fundação Roberto Marinho, envolve cerca de R$ 70 milhões19 e está situado no local
onde funcionava a antiga boate Help, um símbolo da prostituição no bairro por mais
de 25 anos (RODRIGUES; WERNECK, 2009), associada também ao tráfico de drogas. Nesse sentido, pretende-se minimizar a imagem negativa de Copacabana, incentivando-se a ocupação comercial e a construção de atrativos culturais. O novo MIS,
concebido pelo escritório Diller Scofidio, foi projetado pela arquiteta norte-americana
Elizabeth Diller e, assim como o Museu do Amanhã, em construção na zona portuária
do Rio de Janeiro, insere-se na lógica das “construções espetaculares”, cujo foco referese diretamente à produção (ou ressignificação) da imagem da cidade.
Outra medida de destaque relacionada aos Jogos Olímpicos de 2016 refe- Figura 4: Perspectiva do
re-se à mobilidade urbana na cidade, na Museu da Imagem e do Som,
qual se verificam alguns projetos, como a na orla de Copacabana
reforma dos dois terminais do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, a ampliação
do terminal de passageiros no Porto do
Rio de Janeiro, a construção de 3 novos
píeres de atracação, melhorias nos serviços de ônibus e na rede ferroviária do
subúrbio e a extensão da linha do metrô
desde a Zona Sul à Barra da Tijuca, onde
Fonte: Uchôa (2010).
se encontra em construção a Estação Jardim Oceânico.
Para a dinamização do fluxo de pessoas durante a realização desse megaevento,
três megaprojetos viários encontram-se em fase de execução no Rio de Janeiro: são as
chamadas Transcarioca, Transolímpica e Transoeste. Boa parte das obras relativas a
esses megaprojetos viários é financiada pelo governo federal e de responsabilidade da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por vezes em parceria com a iniciativa privada,
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19 Desse total, o Governo do
Estado do Rio de Janeiro investirá R$ 50 milhões.

A

20 Informações obtidas no
Contrato 007/2011, disponível em <http://www.
copatransparente.gov.br/
acoes/corredor-brt-transcarioca-etapa-1-barra-penha/
contrato-ndeg007-2011>. O
orçamento previsto para a
Transcarioca é de R$ 1,6 bilhão e, em abril de 2012, a
empresa Delta Construções
S/A deixa o consórcio.
21 O orçamento aproximado
é de R$ 800 milhões.

22 Outro projeto, a Transbrasil, está em fase de concepção e ocupará trechos da
Avenida Brasil. A intenção
é ligar o Aeroporto Santos
Dumont a Deodoro, na Zona
Norte, em uma extensão
aproximada de 32 km.
23 A Vila Olímpica contará
com 34 edifícios de 12 andares, com 2.448 apartamentos
de três e quatro dormitórios.
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como é o caso da Transolímpica. Consistem, basicamente, em três grandes eixos viários implantados ora em vias já existentes (reformadas e/ou ampliadas), ora em novas
vias, envolvendo também a construção de túneis, pontes, viadutos e mergulhões e a
implantação de corredores de ônibus articulado utilizando o Bus Rapid Transit (BRT).
A Transcarioca fará a ligação entre a Barra da Tijuca, no Terminal Alvorada, e o
Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), passando pelos bairros de Madureira
e Penha (Zona Norte). Terá uma extensão aproximada de 38 km, envolvendo a desapropriação de cerca de 3.630 imóveis nos bairros de Jacarepaguá e Madureira. As
obras são executadas pelo Consórcio Transcarioca BRT, constituído pelas empresas
Construtora Andrade Gutierrez S/A e Delta Construções S/A20.
O Complexo Cidade dos Esportes e a Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, serão
interligados ao Complexo Esportivo Deodoro através de outro eixo viário, a Transolímpica, que percorrerá um trecho aproximado de 26 km de extensão, começando no
cruzamento da Avenida das Américas e Avenida Salvador Allende, na Barra. O projeto
prevê, inicialmente, cerca de 1.271 desapropriações e será construído pelo Consórcio
Rio Olímpico, representado pelas empresas Invepar, CCR e Odebrecht, que do orçamento total de R$ 1,55 bilhão custeará R$ 479 milhões, cabendo à Prefeitura do Rio
de Janeiro arcar com R$ 1.072 bilhão.
A Transoeste, terceiro projeto viário21, fará conexão com a futura estação de metrô (Jardim Oceânico), com a Transcarioca e a Transolímpica, e ainda ligará a Barra da
Tijuca aos bairros de Santa Cruz e Campo Grande, no extremo da Zona Oeste, numa
extensão total aproximada de 56 km22. O intuito desses megaprojetos viários é, portanto, investir na fluidez territorial de pessoas para a Barra da Tijuca, “aproximando”
esse bairro do restante da cidade.
Além da ampliação e adequação dos equipamentos esportivos existentes na Barra
da Tijuca, outro destaque na produção da “Cidade Olímpica” é a construção da Vila
de Mídia e Vila Olímpica23 (por vezes chamada de Vila dos Atletas). Situadas em terrenos pertencentes à construtora Carvalho Hosken, constituem-se, assim como a Vila
Pan-americana, em novos empreendimentos imobiliários a assumir, após os Jogos, um
caráter residencial privado. A Carvalho Hosken é a empresa responsável pela construção desses empreendimentos, assim como sua comercialização após o megaevento.
Conforme explicitado pelas linhas anteriores, boa parte das ações concentra-se na
ocupação e valorização dessa área, como também no reforço de centralidade da Barra
da Tijuca, algo também verificado na ocasião dos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Considerações finais
As ações presentes no período atual são responsáveis pela introdução de um novo
sistema de objetos na cidade do Rio de Janeiro, coerente com a lógica empresarial de
administração urbana. O impacto sobre o ambiente urbano construído ocorre na medida em que essa produção volta-se para o objetivo de melhorar a posição competitiva
da cidade na divisão espacial do consumo e na tentativa de atrair investimentos.
O caráter empresarial, que se traduz numa nova postura de administração urbana, reflete-se diretamente numa nova dinâmica de organização do espaço interno da
metrópole, imprimindo uma lógica espacial que tende a “forçar a reprodução repetitiva e em série de certos padrões de empreendimentos” (HARVEY, 1996, p. 56), o
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que implica um novo processo de renovação urbana que realça a importância da qualidade do espaço. Na produção da cidade, lógicas espaciais dos megaeventos tendem
a prevalecer, destacando-se possibilidades de valorização do solo urbano e captação de
investimentos, com nítido favorecimento do setor de construção civil. Trata-se de uma
orientação mercadófila, seguida fielmente pelo projeto olímpico no Rio de Janeiro.
É nesse contexto que se inserem, portanto, as ações levadas a cabo no Rio de
Janeiro para a produção da “Cidade Olímpica”, que envolvem megaprojetos como
o Porto Maravilha, a Transcarioca, a Transoeste, a Transolímpica, assim como outras
obras em curso (como a construção de novos museus, da Vila Olímpica, etc.), que
exemplificam a lógica empresarial presente na produção do espaço urbano aliada, na
história do presente, aos megaeventos esportivos internacionais realizados na cidade.
Exemplificam, ainda, uma reestruturação urbana a partir da produção de novas formas, da refuncionalização de formas pretéritas, dos novos usos de parcelas do espaço
e, por fim, da produção de novas áreas (valorizadas) na cidade, acentuando assim
processos de fragmentação espacial e centralidade urbana.
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Abstract:

The theme of this work is based on the role of international sports
mega-events in the production of Rio de Janeiro´s urban space, marked by the production
of the “Olympic City”. Initiated on the occasion of the Pan-American Games in 2007 and
currently underway to host the Olympic Games in 2016, this production uses imported
patterns of urbanization and applies the “Barcelona model” of urban design, under the
paradigm of urban entrepreneurship and strategic planning. In this sense, mega-events are
used as urban strategies and present themselves relevants in the (re)structuring of the city
of Rio de Janeiro.
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O espetáculo dos espaços
públicos:
vivências e expressões culturais
na Zona Portuária do Rio de Janeiro
Flora d’El Rei Lopes Passos
Resumo:

Frente ao modelo de “cidade-espetáculo” que, recorrentemente, relaciona a cultura à concepção de grandes projetos de entretenimento voltados para o turismo
e o consumo, este artigo busca descortinar as múltiplas identidades territoriais e expressões
culturais presentes nos espaços públicos da Zona Portuária do Rio de Janeiro, que ressignificam a paisagem urbana e sugerem outras ideias ou projetos de cidade. Investiga-se
como se redefinem os campos de gravitação da experiência urbana, relacionada a coletivos
culturais, frente às ações de “valorização cultural” do atual projeto de “revitalização”
urbana – Porto Maravilha; e como esses coletivos (in)corporam, produzem e reproduzem
os espaços públicos, recriando constantemente identidades territoriais. Procura-se contribuir para o debate sobre participação no planejamento das cidades, reconhecendo a troca
social e o conflito nas transformações urbanas. A cultura é estudada como campo de ressignificação do território e de debate sobre direitos, como o direito à cidade pensada de forma
democrática, coletiva e horizontal.

Pa l av r a s - c h av e s:

cultura; território; identidade; cidade-espetáculo; gentrificação; espaço público; Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Cultura e Território:
diálogos sobre a experiência urbana
Refletir sobre urbanidade no mundo contemporâneo implica não somente
analisar os planos e projetos urbanos propostos por alguns atores com o propósito de
reestruturar determinadas áreas da cidade, mas, sobretudo, descortinar as múltiplas
identidades territoriais, expressões culturais e corporais manifestadas em seus espaços
públicos, por diversos outros atores e grupos sociais. Implica reconhecer a relação
tensa entre o espaço concebido e idealizado por arquitetos, urbanistas, planejadores
– frequentemente reflexo de processos de “dominação”, como definido por Lefebvre
(1991) – e o espaço vivido, palco das relações e (in)corporações sociais cotidianas,
onde predominam dinâmicas efetivas de apropriação.
Em The production of space, Lefebvre (1991) fala de três esferas na produção
social do espaço: o espaço concebido, o percebido e o vivido. Segundo o autor, é
impossível pensá-las de forma fragmentada, uma vez que o espaço carrega representações particulares próprias do cotidiano, do vivido, ao mesmo tempo em que transmite
o poder hegemônico, dominante, enquanto espaço concebido (LEFEBVRE, 1991).
Nesse sentido, este trabalho defende uma leitura dialética entre “espaços concebidos”
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e “espaços vividos”, “cultura de massa” e “cultura popular”, formas de dominação e de
apropriação no território ou, ainda, “espetáculo” e “vivência”, buscando reconhecer
as tensões e disputas que surgem entre as diferentes ideias ou “projetos de cidade” de
grupos sociais distintos.
Essas tensões e disputas entre os diferentes “projetos de cidade” sugerem uma
constante (re)construção de identidades territoriais. Como assinala Le Bossé:
[...] a identidade é uma construção social e histórica do ‘próprio’ e do ‘outro’, entidades
que longe de serem congeladas em uma permanência ‘essencial’, estão constante e reciprocamente engajadas e negociadas em relações de poder, de troca ou de confrontação,
mais ou menos disputáveis e disputadas, que variam no tempo e no espaço (LE BOSSÉ,
1999, p. 163).

Sob a mesma lógica, segundo o geógrafo Rogério Haesbaert (2007), o território
é concebido pela imbricação de múltiplas relações de poder, do poder material das
relações econômicas e políticas ao poder simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. Os grupos sociais atribuem uma identidade cultural ao território
“como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo, também,
portanto, uma forma de apropriação)” (HAESBAERT, 2007, p. 41). Ainda conforme
este autor, as identidades são formadas por grupos buscando reconhecimento (grupos
resistentes) ou grupos que buscam dominação ou “domesticação” de identidades
culturais já existentes no território para compor uma nova imagem do lugar renovado.
Portanto, na perspectiva da dominação ou “domesticação”, planos e projetos
urbanos são concebidos, muitas vezes, buscando (re)inventar identidades e produzir
uma nova imagem dos territórios, também reconfigurando formas de ação dos grupos
sociais e modos de apropriação. Nesses processos de renovação urbana a cultura é
utilizada como instrumento fundamental. Segundo o antropólogo Clifford Geertz
(1989), a cultura não é um poder, algo que se pode, de maneira causal, ser atribuído
a eventos sociais, comportamentos, instituições ou processos, mas sim um contexto,
algo dentro do qual eles podem ser inteligentemente descritos. Não cabe aqui teorizar
de forma aprofundada a respeito do conceito de cultura, mas sim entender a diversidade cultural, complexa e mutável, como descrição interpretativa que forneça inteligibilidade a cada cultura, desvendando as teias de significados tecidas pelos seus
membros, compreendendo sua lógica interna (GEERTZ, 1989).
O estudo da evolução urbana do Rio de Janeiro e, particularmente, da sua área
portuária permite desvelar, em muitos momentos, o imbricamento entre cultura e
território na produção simbólica e material do espaço urbano. Contada pela História
oficial, por exemplo, a Reforma Pereira Passos, no início do século XX, propôs a
abertura de vias e a demolição de cortiços populares, nos moldes da Paris de Haussmann, para dar lugar a uma nova imagem de capital. Embora não seja constante
nos estudos sobre a formação urbana da cidade, também no início do século XX,
as rodas de samba nas casas das tias baianas, as festas das religiões afro-brasileiras
e as manifestações culturais populares de uma forma geral foram determinantes na
produção do espaço físico e na construção de identidades territoriais de diferentes
grupos sociais. Nos dias atuais, este imbricamento entre cultura e território ainda é
marcante na Zona Portuária do Rio de Janeiro – constituída pelos bairros Saúde,
Gamboa e Santo Cristo –, e a imposição de ideias e projetos de atores, suposta82
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mente dominantes, continuam a colocar em segundo plano, ou “no fundo de cena”,
as práticas locais dos coletivos culturais1. É o caso do projeto de “revitalização” Porto
Maravilha, lançado em 2009 pelo prefeito Eduardo Paes, que parece utilizar a cultura-entretenimento como atrativo para a venda de uma “cidade-espetáculo” em escala
global, erguida sem participação ou diálogo com a população local.
O contexto da renovação urbana, ou da “revitalização”2, evidencia diferentes
perspectivas acerca das realidades urbanas em mutação nos territórios culturais da
Zona Portuária que, por meio de critérios de inteligibilidade e planos de referência,
permitem discernir as linhas de força pelas quais essas realidades se constituem e
se alteram. Para desafiar o cenário homogêneo e pasteurizado que o projeto Porto
Maravilha parece impor, este trabalho pretende reconhecer os “desvios”, as “frestas”
e a diversidade de expressões culturais na relação com o território. Assim, qualificar
o papel – ativo, resistente, passivo, protagônico, coadjuvante, figurante – dos coletivos culturais no atual processo de renovação urbana do Porto passa a ser uma das
questões mobilizadoras da investigação.
Entre o espetáculo dos atuais equipamentos culturais do projeto Porto Maravilha e as manifestações culturais, expressão da cidade vivida, experienciada no cotidiano dos cidadãos, há possíveis tensões, negociações e pactos. Cabe indagar como se
redefinem os campos de gravitação da experiência urbana, relacionada aos coletivos
culturais, frente às ações de “valorização cultural” do atual projeto de “revitalização”
urbana; e como eles (in)corporam, produzem e reproduzem os espaços públicos,
criando assim outras identidades territoriais.
Nesse sentido, a metodologia da investigação que antecedeu este artigo
buscou, primeiramente, colocar em diálogo autores de diferentes campos do saber.
Em seguida, foi realizada pesquisa documental e de análise de discurso acerca do
projeto Porto Maravilha, através de meios de comunicação impressos e do material
de divulgação oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O reconhecimento
dos coletivos culturais na Zona Portuária e de suas redefinições em função do projeto
de renovação urbana se deu mediante: entrevistas semiestruturadas a seis sujeitos
representativos de coletivos culturais atuantes na área; exercícios etnográficos em
duas manifestações culturais caracterizadas pela apropriação dos espaços públicos;
questionários aplicados aos frequentadores de uma dessas manifestações; além da
observação participante em outras manifestações culturais, passeatas de protesto e
reuniões comunitárias realizadas no período do trabalho de campo. Por fim, fotografias e cartografias construídas a partir da relação de troca com os sujeitos representativos dos coletivos culturais buscaram identificar práticas territoriais distintas,
fixas ou itinerantes, percepções e sensações no espaço urbano, corpografias, errâncias,
sinalizando um processo de reflexão coletiva acerca das transformações no espaço e
do planejamento das cidades.
Assumindo tal perspectiva, busca-se contribuir para o avanço do debate em
torno dos atuais planos e projetos urbanos, nos quais o reconhecimento da troca
social, da diversidade, do conflito e do dissenso não é identificado como instrumento
relevante na produção dos espaços em transformação.
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1 Este trabalho sugere a
categoria “coletivos culturais” para designar os
grupos sociais que apresentam ação coletiva relacionada à cultura, cujas
expressões se manifestam
nos espaços públicos da
área de estudo, insinuando outras formas de apropriação urbana diferentes
daquelas formalizadas em
planos e projetos oficiais.
2 O termo “revitalização”,
utilizado no projeto oficial
Porto Maravilha, recebe aspas neste artigo por sugerir
a ideia de “retomar a vida”
em um espaço “degradado”,
ainda que existam milhares
de vidas e vivências coexistindo ali.
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Na cidade das maravilhas: a cultura
“para consumo” como âncora do projeto
de “revitalização” Porto Maravilha
A transformação da vida urbana e da cidade em mercadoria é um fenômeno que
vem se fortalecendo, cada vez mais, em diversas partes do mundo. Nesse processo, a
cultura se torna instrumento de controle simbólico, especialmente em estratégias de
desenvolvimento urbano, reafirmando processos de dominação e opressão na sociedade. Como defende a socióloga Sharon Zukin (1995), a construção de uma cidade
depende de como as pessoas combinam os fatores econômicos tradicionais (terra,
trabalho e capital), mas também de como eles manipulam linguagens simbólicas de
exclusão e de direito; dessa forma, a aparência das cidades reflete as decisões sobre o
que – e quem – deve ser visível e o que não deve.
O acúmulo de bens de consumo que atestam o gosto e a distinção de quem
os possui, o que Pierre Bourdieu (1989) chama de “capital simbólico”, traduz-se nos
espaços urbanos através dos projetos de renovação ou “revitalização” em que se estabelecem, propositalmente, critérios de gosto na vida urbana em resposta a interesses
políticos e econômicos específicos. Nesse encontro entre cultura e capital, mecanismos como o image-making são acionados para conferir visibilidade a determinados
indivíduos, coletividades e modos de vida (ARANTES, 2000).
Inicialmente nos Estados Unidos e na Europa (e mais recentemente nos países
latino-americanos), surgem projetos de renovação urbana, principalmente em áreas
centrais e frentes marítimas que ao longo do tempo passaram por processos de esvaziamento e transformações de usos. Esses projetos demonstram o esforço em inserir a
cidade na competição global do turismo e, sob a lógica do mercado, torná-la refém dos
grandes empreendedores. No lugar de territórios tidos como “degradados” ou “subutilizados” propõe-se, agora, uma “cidade-espetáculo”, cenário e vitrine para o consumo,
onde megaprojetos atuam como vitrines publicitárias da renovação, tentando despertar
o orgulho e a adesão dos cidadãos e pretendendo neutralizar os muitos conflitos sociais
(SÁNCHEZ, 1997). No sentido dado por Guy Debord (1997) em A Sociedade do Espetáculo, o espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado
e o projeto do modo de produção existente, ele é a afirmação onipresente da escolha já
feita na produção e no seu corolário – o consumo. Segundo o geógrafo David Harvey
(1992), adota-se nesses processos a periodização do “espetáculo urbano”, ou seja, a substituição pós-moderna do espetáculo como forma de resistência ou de festa popular
revolucionária pelo espetáculo como forma de controle social.
No contexto dos projetos de renovação urbana, “a extraordinária desigualdade
do consumo exprime o poder redobrado das classes que fizeram a linguagem da
‘gentrificação’ chegar ao primeiro plano” (SMITH, 2006, p. 73). O termo gentrificação compreende o processo de substituição de uma classe trabalhadora por uma
classe mais abastada. Foi utilizado pela primeira vez por Ruth Glass (1964) para
descrever o processo de povoamento, pela classe média, de antigos bairros desvalorizados do centro de Londres. Voltando às reflexões do geógrafo e antropólogo
Neil Smith (2006), o processo de gentrificação não aparece mais como uma simples
“anomalia local” ou como uma consequência natural, mas como uma estratégia
urbana articulada e global. Importante ressaltar que o incentivo à moradia ou ao uso
dos espaços pelos grupos sociais com maior poder aquisitivo resulta no aumento do
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valor imobiliário da região e, por conseguinte, em uma competição desigual com os
moradores e usuários locais.
A autora Otília Arantes (2000) localiza como ponto de inflexão da relação entre
cultura e gestão da cidade os grandes projetos realizados na Paris de Mitterrand, na década
de 1980, momento da “invenção do cultural [...] por um star system arquitetônico, associado a governantes movidos pela mosca azul da monumentalidade espetacular, capaz de
produzir, através de uma política de coalizões, os consensos indispensáveis” (ARANTES,
2000, p. 45). O mote da “valorização cultural” se torna, então, um ingrediente chave, um
meio para que as cidades sejam promovidas mundialmente em um mercado globalizado.
Trata-se do território recontado e reformatado no espaço-mundo.
Após a implementação dos projetos de renovação urbana de Baltimore, Boston,
Nova Iorque, Londres e, principalmente, Barcelona – que transformou a dinâmica
produtiva e a infraestrutura urbana impulsionada pelos Jogos Olímpicos de 1992 –,
esse modelo de reestruturação do espaço e o marketing urbano se difundiram em
diversas cidades latino-americanas, como em Buenos Aires e, mais recentemente, na
cidade do Rio de Janeiro.
Oficializado em 2009 pelo atual prefeito Eduardo Paes, o projeto de “revitalização”
para a área portuária do Rio de Janeiro, Porto Maravilha, recebe neste artigo uma atenção
especial no que se refere ao tratamento da relação cultura e território. Alavancado após o
anúncio dos Jogos Olímpicos de 2016, mediante uma parceria público-privada (PPP) –
Consórcio Porto Novo – formada pelas grandes empreiteiras Noberto Odebrecht, OAS
e Carioca Engenharia e orçada em aproximadamente R$ 7,8 bi (maior PPP brasileira),
o Porto Maravilha parece caminhar em direção ao fortalecimento da esfera privada na
gestão urbana, deixando o território vulnerável à crescente valorização imobiliária.
Em depoimentos retirados de meios de comunicação impressa de ampla circulação, o prefeito em exercício, Eduardo Paes, afirmou que o consórcio não apenas
executaria as obras como ficaria encarregado dos serviços, que se estendem desde a
troca de lâmpadas até a coleta do lixo. O financiamento de todas as obras foi feito,
num primeiro momento, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS); depois, para cobrir esses gastos, a prefeitura fez um leilão de Certificados de
Potencial Adicional de Construção (CEPACs) a empresários interessados em construir acima do gabarito. É possível notar, de antemão, que os políticos comprometidos com os interesses da esfera privada utilizam instrumentos de flexibilização das
leis de uso e ocupação do solo para incentivar a captura do espaço pelas grandes
empresas inseridas no fluxo internacional de capital e informação.
Conforme reportagens veiculadas sobre o projeto, de acordo com o cronograma
da prefeitura, todas as obras viárias de reurbanização e infraestrutura do Porto terão
que ficar prontas a tempo das Olimpíadas de 2016 (BASTOS, 2010), já que havia
uma previsão inicial de construção de unidades habitacionais para abrigar a Vila da
Mídia e dos Árbitros, empreendimentos dos Jogos Olímpicos que resultariam em mais
de 4.500 apartamentos, provavelmente não destinados a amenizar o latente déficit
habitacional da cidade. Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Porto (Cdurp), Jorge Arraes, tem-se a perspectiva de aumento de 20 mil
para 100 mil pessoas nessa região nos próximos 15 anos (BASTOS, 2010).
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Figuras 1, 2 e 3: “Revitalização” do Porto

Fonte: autoria própria.

Esse conjunto de processos nos leva a refletir sobre algumas questões-chave:
Quem são os novos atores que se instalarão na região e se beneficiarão das intervenções propostas? Em que medida (e a partir de que ações) o projeto busca uma
substituição de grupos sociais? Quais seriam as consequências dessa substituição
sociocultural para aqueles que habitam ou que frequentam o local atualmente? Essa
população atual está incluída nos processos decisórios que marcam as transformações
urbanas na área?
O principal equipamento de cultura-entretenimento e âncora do ambicioso
projeto de “revitalização” para a área portuária é o Museu do Amanhã, projeto
assinado pelo arquiteto catalão Santiago Calatrava, um dos maiores nomes da arquitetura mundial na atualidade. Calatrava assinou grandes projetos como a Cidade das
Artes e Ciência em Valência (Espanha), a Turning Torso Tower em Malmo (Suécia), o
Complexo Olímpico de Atenas (Grécia) e, sendo assim, insere-se no rol dos grandes
arquitetos do star system, atores funcionais ao modelo de “revitalização” espetacular
de que nos fala Otília Arantes (2000).
Como discursado pelo prefeito na cerimônia de inauguração das obras, em 1º
de novembro de 2011, o Museu do Amanhã “é a cereja do bolo [...] é o ícone maior da
revitalização da Zona Portuária [...] vai ser uma marca nova para essa cidade, como
são os Arcos da Lapa, como é o Maracanã, como é o Cristo Redentor” (COMEÇAM,
2011). Vale ressaltar que os termos “ícone” e “marca” reforçam o sentido de fetichismo
empreendido no território, como colocado por David Harvey (1992), isto é, a preocupação direta com aparências superficiais que ocultam, deliberadamente, a base real
das distinções econômicas e significados subjacentes através dos domínios da cultura
e do gosto.
Quando o projeto do museu foi apresentado, em fevereiro de 2010, o teto
imposto para o investimento era de R$ 65 milhões (NOGUEIR A, 2011). Já na
cerimônia de inauguração das obras, em novembro de 2011, foi noticiado que
o Museu do Amanhã estaria orçado em torno de R$ 215 milhões e não seria
mais custeado com recursos públicos – mas pela venda dos CEPACs (já arrematados pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS) a empreendedores
(BASTOS, 2011). O Museu do Amanhã é uma iniciativa da prefeitura do Rio e
da Fundação Roberto Marinho (ligada à Rede Globo, a mais poderosa empresa
midiática brasileira), em parceria com o banco Santander, que “investirá R$ 65
milhões na implantação e manutenção da instituição por dez anos” (BASTOS,
2011), ou seja, por um tempo determinado.
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Também em parceria com a Fundação Roberto Marinho, outro equipamento
de cultura-entretenimento do projeto Porto Maravilha, já inaugurado, é o Museu de
Arte do Rio (MAR), com projeto arquitetônico assinado pelo escritório de Thiago
Bernardes e Paulo Jacobsen e orçamento municipal em torno de R$ 45 milhões. A
proposta do projeto que ocupa uma área de 8.500 m2 une, por meio de passarelas, o
Palacete D. João VI, edifício neoclássico construído em 1916 e tombado como patrimônio – onde será abrigada uma exposição permanente sobre a História do Rio de
Janeiro –, e o edifício modernista ao lado, adaptado para receber a Escola do Olhar,
uma escola que “estimularia a criatividade com um projeto de educação visual”
(VELASCO, 2010). No projeto inicial existia um teleférico no terraço da edificação
que levaria os visitantes do museu ao Morro da Conceição, lugar de edificações históricas do período colonial e de períodos posteriores (VELASCO, 2010). Esta proposta
recebeu críticas da população local e não foi à frente. Por outro lado, no Morro da
Providência (ao lado), local onde habita população de baixa renda, um teleférico foi
construído sem qualquer participação da população na tomada de decisões, causando
a remoção de centenas de famílias.
Antes mesmo de iniciadas as obras do Porto Maravilha, o metro quadrado nos
arredores do porto já havia aumentado 300% em termos de valor imobiliário, um crescimento seis vezes superior ao de bairros como Leblon e Ipanema, áreas nobres da cidade
(MEDINA, 2010). Atualmente, os principais impactos do projeto de “revitalização” já
vivenciados – a gentrificação e as remoções forçadas no Morro da Providência – são fatos
comprovados e denunciados, inclusive, internacionalmente. Outros possíveis aspectos de
análise, como o debate em torno da derrubada da Perimetral, não se resume aos inconvenientes dos congestionamentos daqueles que se deslocam ao Centro, mas ressaltam
também o beneficiamento de grandes empreiteiras a despeito das verdadeiras necessidades e anseios dos atores locais, além do roubo de vigas históricas e valiosas do Elevado.
Como é possível notar, o projeto de “revitalização” atual para a Zona Portuária
da cidade do Rio de Janeiro, mediante uma parceria público-privada bilionária que
coloca atores da iniciativa privada na posição de porta-vozes das transformações
urbanas, incentiva, de forma estratégica, a ocupação de camadas sociais abastadas
na região e, principalmente, a instalação de grandes empresas, com a justificativa de
inserir o Rio de Janeiro no ranking das grandes cidades globais. Assim como ocorreu
em Barcelona, onde o acontecimento dos Jogos Olímpicos de 1992 alavancou o seu
plano de “regeneração” urbana, a prefeitura do Rio de Janeiro utiliza a cultura e os
megaeventos como ingredientes na (re)criação e divulgação de uma nova imagem de
cidade. Usando as palavras de David Harvey, “dar determinada imagem à cidade
através da organização dos espaços urbanos espetaculares se tornou um meio de
atrair capital e pessoas (do tipo certo) num período de competição interurbana e de
empreendimentismo urbano intensificados” (HARVEY, 1992, p. 92).
Ao mesmo tempo que a construção de novas imagens – por meio da exposição de
grandes equipamentos culturais, por exemplo – é utilizada para atrair um público determinado e empreendedores privados, “é também utilizada para selecionar, ou segregar,
controlando o uso do que é público” (KARA-JOSÉ, 2007, p. 248), criando barreiras
sociais visíveis e invisíveis e implementando “políticas públicas que geram intolerância e
interrompem o diálogo interclassista espontâneo” (RIBEIRO, 2006, p. 44).
Em se tratando das profundas transformações decorrentes do projeto de “revitalização” Porto Maravilha, considera-se importante refletir sobre a realidade socioR. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.81-96, / NOVEMBRO 2014
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cultural desse território que está prestes a se “iluminar”. Existem coletivos culturais
locais que se apropriam dos espaços públicos criando e recriando vínculos identitários, favorecendo o diálogo interclassista e, portanto, construindo outras ideias
de cidade que desafiam a política urbana atual? A ação de tais coletivos perturba
de alguma maneira a imagem de cidade “revitalizada” que o projeto oficial impõe?
Como eles se adaptam, reorientam ações, resistem ou reconfiguram sua experiência
urbana no atual momento?

Entre cantos, batuques e grafias:
vivências nos espaços públicos
da Zona Portuária
Na Grécia Antiga, a partir do século 8º a.C., quando os gregos começam a
fundar colônias na periferia, surge uma necessidade de “abrir espaço, no centro, para
que se possa construir, não um palácio, não uma simples habitação privada, mas o espaço
público. Esta é a invenção da política” (VERNANT, 1999, p. 4-5). Conforme nos fala
Vernant (1999), aos poucos, todos os assuntos de interesse público, como o futuro da
cidade, a decisão de mover guerra ou declarar paz, o modo de repartição das terras,
a escolha de colonizar ou não esta ou aquela terra estrangeira, passaram a ser regulados sob a vista de todos, segundo uma lógica racional. Também na Idade Média
e na Renascença havia uma “valorização intensa e prática das praças da cidade e uma
harmonização entre elas e os edifícios públicos” (SITTE, 1992, p. 30).
Entretanto, a partir da industrialização, ocorre uma desertificação do espaço
público, apontada pelo arquiteto Camillo Sitte (1992), e o confinamento de atividades
antes realizadas ao ar livre em edifícios especializados – como estádios, restaurantes,
cafés, hipódromos, teatros e mercados. Ao adotar a ideia de “simultaneidade simbólica”, Henri Lefebvre (2008) afirma que cada época histórica constrói uma centralidade
específica e, na cidade capitalista moderna, a dimensão lúdica – ligada ao imprevisto, ao
jogo das relações sociais, aos encontros, ao “teatro espontâneo” muitas vezes se entrelaça à dimensão do consumo, que é o tipo peculiar e específico de centralidade criado
pela cidade capitalista. Segundo o autor, nessas cidades o domínio prevalece sobre a
apropriação, negando a possibilidade do lúdico no espaço urbano, agora instrumentalizado para o turismo e a diversão programada e previsível (LEFEBVRE, 2008).
Seguindo esse mesmo raciocínio, o sociólogo americano Richard Sennett em seu
livro Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental (escrito em 1943), associa
a dispersão geográfica das cidades e as modernas tecnologias para entorpecer o corpo
humano à dispersão da massa de corpos que antes se aglomeravam nos centros urbanos
e passam, então, a se preocuparem mais “em consumir, do que qualquer outro propósito
mais complexo, político ou comunitário” (SENNETT, 1997, p. 19). Segundo o autor, nas
cidades que se entregam às exigências do tráfego e ao movimento acelerado de pessoas,
surgem espaços neutros e deslocam-se corpos “dessensibilizados” (SENNETT, 1997).
Voltando às reflexões lançadas na segunda sessão deste artigo, inserido na
lógica do empresariamento urbano, os espaços públicos são utilizados estrategicamente na promoção de imagens consensuais de cidade, pensados enquanto peças
publicitárias (JACQUES, 2010), e são “requalificados” para atender determinado
público-alvo (e excluir outro), em um processo de revalorização simbólica. Como
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questiona o geógrafo Ângelo Serpa: “afinal, estamos diante de espaços verdadeiramente públicos ou de espaços concebidos e implantados para um tipo específico de
público?” (SERPA, 2007, p. 39).
Privatizados e configurando formas homogêneas, luminosas e pasteurizadas,
os espaços públicos perdem sua função política e afirmam o consumo individual em
lugar das trocas sociais na cidade. Ou, como colocado por Carlos Vainer, “transfigurando-a em mercadoria, em empresa ou em pátria, definitivamente a estratégia
conduz à destruição da cidade como espaço da política, como lugar de construção da
cidadania” (VAINER, 2000, p. 98).
No sentido da resistência à despolitização e estetização dos espaços concebidos e
“reais”, emergem conceitos e noções como o do espaço diferencial, de Lefebvre (1991),
espaço que não só permite como também explicita e reafirma as diferenças ou, ainda,
as contradições. Segundo o autor, o espaço social contém potencialidades para:
[...] responder às exigências do corpo ‘transportado’ para fora de si no espaço, um corpo
que, ao colocar resistência, inaugura o projeto do espaço diferencial (ou o espaço de uma
contracultura, ou um contraespaço, no sentido de uma alternativa inicialmente utópica
frente ao espaço ‘real’ existente) (LEFEBVRE, 1991, p. 349).

Torna-se necessário, portanto, “valorizar o espetáculo criado pelo ‘estar junto’ e
reconhecer o ‘ dar espetáculo’ como possibilidade de reinvenção da experiência urbana”
(RIBEIRO, 2010, p. 39). Ou seja, reconhecer o espaço vivido, da interação coletiva,
da troca social e da apropriação que, segundo Lefebvre (1991), guarda relação com
o corpo, com as ameaças à existência (através de sanções diversas), com as emoções
(colocadas à prova a todo instante).
Enquanto projetos espetacularizados, concebidos sob a lógica do mercado,
impõem padrões de uso e ocupação aos territórios, este trabalho propõe reconhecer
as vivências cotidianas dos coletivos culturais do Porto como “micro-resistências”
(JACQUES, 2010) à espetacularização urbana, com vistas à construção de um debate
participativo e crítico na cidade e para a reflexão sobre outras ideias de cidade (e de
urbanidade) inclusivas e justas.
O surgimento dos territórios culturais na Zona Portuária do Rio de Janeiro se
deve, entre outros fatores, à coexistência de diferentes culturas, como as africanas,
trazidas no século XVIII por negros na condição de escravos, ou as portuguesas,
notáveis nos elementos construtivos remanescentes do Morro da Conceição, na
Saúde. Acontecimentos históricos também determinaram diferentes usos e formas de
ocupação na área. Foi o lugar onde se deflagraram revoltas populares como a Revolta
da Vacina, da Chibata e Armada, entre 1890 e 1920, e onde se reuniam rodas de
samba e choro que, muitas vezes, expressavam a repressão de determinados grupos
sociais pelas classes mais abastadas.
A Zona Portuária do Rio de Janeiro pode ser considerada locus da resistência
de uma população afro-brasileira, descendente de escravos, que ocupou aquele espaço
devido à proximidade do cais do porto, principal fonte de trabalho. Abrangendo parte
de uma área considerada como a “Pequena África do Rio de Janeiro” (por volta de
1889) – para muitos estudiosos, o berço do samba carioca –, a Zona Portuária possui
forte elo com a cultura popular e ainda hoje manifesta este elo em eventos artísticos
nos seus espaços públicos, como ruas e praças. Nesse sentido, a pesquisa que antecedeu
R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.81-96, / NOVEMBRO 2014
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este artigo optou por estudar com mais profundidade seis coletivos culturais atuantes
na Zona Portuária, mais especificamente no bairro da Saúde, onde serão instalados os
principais equipamentos de “valorização cultural” do projeto Porto Maravilha.
Figuras 4, 5 e 6: O samba na Pedra do Sal

Fonte: autoria própria.

O primeiro coletivo se apropria de um dos territórios culturais mais densos e
expressivos da Zona Portuária, a Pedra do Sal, tombada como patrimônio histórico a
nível estadual desde 1987 e situada na antiga “Pequena África”. Oficialmente Largo João
da Baiana, o reduto de samba recebe nas noites de segunda-feira o coletivo cultural Roda
de Samba da Pedra do Sal. A manifestação começou em 2006 e vive, desde então, em
constante negociação com os moradores do Morro da Conceição, os frequentadores do
evento, os donos dos bares do Largo João da Baiana, os policiais militares do Batalhão
mais próximo e os agentes da prefeitura. Os conflitos também são visíveis na Pedra do
Sal em outros momentos, como no direito à propriedade de terras e imóveis, reivindicado
pela Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e pelo Quilombo da Pedra do Sal.
Como descrito por um dos integrantes da Roda de Samba da Pedra do Sal, entrevistado
na pesquisa, a Roda de Samba da Pedra do Sal, “além de objetivar a ocupação do espaço
público, com qualidade, [...] prega também as tradições, mantendo na Pedra do Sal o que
a caracterizou, que é a cultura popular”. E, completa, em tom crítico:
[...] Quando você se depara com o descaso do espaço público na nossa cidade, especificamente, você fica tentando entender que teias existem por trás daquele pedacinho ali – será
que não tem um grupo que faça um maculelê, uma capoeira, uma ciranda, um jongo, um
lundu, uma folia de reis? – [...] Um espaço público deveria ser de fato ocupado, não só
enquanto estar, pisar, mas numa totalidade de sensações, de desejos, de cheiros, por coisas
do povo. Não povo pobre, povo geral, povo enquanto povo.” (Integrante do coletivo Roda
de Samba da Pedra do Sal)

Outro coletivo cultural que também ocupa a Pedra do Sal, com rodas de samba
às sextas-feiras, é o grupo Samba de Lei. Os cinco músicos dessa roda começaram a
fazer samba em meados de 2009, na Rua Sílvio Romero, bairro da Lapa, e, por tomar
proporções intoleráveis, decidiram migrar para a Zona Portuária. De acordo com
um dos integrantes do grupo, também entrevistado na pesquisa, tocar samba na rua,
de forma gratuita, para o povo, sempre fez parte da ideologia do Samba de Lei, que
mantém um formato diferente da roda de samba de segunda, usando microfone e
caixas de som.
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Próximo à Pedra do Sal, no Largo São Francisco da Prainha, ocorre, de forma
mais esporádica e menos divulgada, o ensaio do Bloco Carnavalesco Escravos da Mauá
(comandado pela roda do Fabuloso Grupo Eu Canto Samba). Apesar das transformações na formação do grupo e na logística e infraestrutura do evento, o Largo São
Francisco da Prainha se tornou ponto de encontro de diferentes grupos sociais, desde
1997, quatro anos após a criação do bloco carnavalesco por funcionários públicos da
região do Porto. A análise de questionários aplicados com frequentadores do evento,
além da observação participante, permitem constatar que, apesar de uma aparente
“elitização”, o evento se destaca pela mistura entre diferentes grupos sociais, pela
gratuidade e pela realização em espaço público aberto e histórico.
Figuras 7, 8 e 9: O carnaval no Largo São Francisco da Prainha

Fonte: autoria própria.

Outro coletivo artístico que possui sede no bairro da Saúde, na Praça dos Estivadores, é a Associação Recreativa Cultural Afoxé Filhos de Gandhi, fundada em agosto
de 1951 por trabalhadores do cais do Porto e moradores negros e mestiços da região.
O coletivo Bloco Afro Filhos de Gandhi-RJ carrega uma forte relação com as culturas
e religiões afro-brasileiras e possui expressiva ligação com o espaço público, pois é no
ato de ocupar as ruas com os cortejos que o grupo celebra as datas festivas (como os
dias dos santos) durante todo o ano e, especialmente, no carnaval.
Diferentemente dos coletivos culturais apresentados anteriormente, todos com
manifestações ligadas à música, o Instituto Favelarte foi fundado há poucos anos por um
fotógrafo e morador do Morro da Providência que sempre buscou, pela fotografia, dar
visibilidade e transformar a realidade das centenas de moradores do Morro, ocupação
que consolidou o termo “favela” do Rio de Janeiro. Como explica o próprio integrante
no seu depoimento: “acabo sendo mais um ativista que um fotógrafo, [...] não sou uma
pessoa que olho pra um barraco, faço uma fotografia e parto pra outra. Eu tento resolver
aquele problema. [...] acabo me envolvendo e sou uma pessoa que discuto bem a Zona
Portuária”. O Favelarte possui uma sede próxima à Central do Brasil e outra no Morro
da Providência, a Casa Amarela, que virou Ponto de Cultura recentemente.
O sexto coletivo cultural estudado ocupa outro importante território cultural
da região do Porto, o Morro da Conceição, que sobreviveu quase intacto em meio
às transformações urbanas históricas do Centro da cidade, guardando um casario
remanescente de diferentes períodos históricos. Lá, o Projeto Mauá, criado em 2001
e composto por 11 artistas plásticos, realiza eventos culturais que buscam integrar a
produção dos artistas locais à comunidade em geral, por exemplo, abrindo seus ateliês
de arte para visitação gratuita. As obras vão desde telas pintadas e esculturas a peças
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contemporâneas de decoração e fotografias, sendo, muitas vezes, representações do
forte elo identitário dos artistas com o território.
Figuras 10, 11 e 12: Manifestações culturais nos espaços públicos

Fonte: autoria própria.

A análise das entrevistas realizadas com os sujeitos representativos dos seis
coletivos culturais apresentados, complementada pelas observações participantes,
levantamentos fotográficos, exercícios etnográficos e de cartografia coletiva,
procurou reconhecer, principalmente, as tramas sociais e culturais costuradas
por esses coletivos nos espaços públicos apropriados; as referências (espaciais/
culturais) e sensações sugeridas na Zona Portuária; as percepções com relação
ao projeto de “revitalização” Porto Maravilha e possíveis transformações decorrentes; além de ideias/vontades no processo de redefinição do seu coletivo (e da
“cultura” nos espaços públicos da Zona Portuária) em função do projeto Porto
Maravilha. O reconhecimento de outras ideias e projetos de cidade, diferentes
do projeto de cidade da atual conjuntura política, torna-se possível ao darmos
visibilidade a outros grupos sociais, como os coletivos culturais, que vivenciam e
se apropriam da cidade de diferentes formas.
Cabe ressaltar, primeiramente, que o jogo de interesses, as tensões e disputas que
surgem entre os diferentes grupos sociais no contexto da renovação urbana aparecem
em diversos depoimentos dos sujeitos entrevistados, como no trecho:
[...] agora as tensões só fazem aumentar, porque tem todo um interesse econômico muito
grande na região, coisa que nunca houve. [...] E são interesses econômicos de grandes
corporações. Antes eram disputas entre grupos locais, da cultura popular, igualmente
esquecidos e frágeis. Seria um momento importante então que a região estivesse muito
sólida, muito forte, unida pela cultura popular. E não é o caso. (Integrante do coletivo
Escravos da Mauá, grifo meu).

O enfraquecimento dos movimentos de resistência e união entre os diversos
coletivos culturais também surge associado aos processos mais recentes de controle
e privatização dos espaços públicos. Na voz do integrante do coletivo Samba de Lei:
[...] cada dia que passa tem menos coisas assim em espaço público. A Lapa mesmo era um
espaço onde tinha música em todo canto, era de graça, na rua, ou era barato de ir. Hoje
é tudo fechado, caríssimo. [...] É aquele dilema entre a ordem pública e o fazer na rua.
(Integrante do coletivo Samba de Lei).
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Na avaliação específica do projeto de “revitalização” Porto Maravilha, nota-se
que as transformações materiais e simbólicas do território aparecem relacionadas aos
fenômenos de gentrificação, elitização e especulação imobiliária:
[...] Aqui é feio, sujo e tranquilo. Vai ficar lindo, limpo e perigoso, depois do projeto.
[...] Além de já ter subido muito o valor do imóvel, tem muito comerciante quebrando.
Com certeza os próximos comerciantes, depois da reforma, serão outros (McDonalds,
Citibank, etc.). [...] A prefeitura já fez uma varredura aqui [no Morro da Conceição]. [...]
A especulação já chegou da forma mais violenta do que lá embaixo. Uma casa que custava
R$100.000,00 agora tá [sic] custando R$300.000,00, R$400.000,00. [...] Aqui juntou
tudo, Porto Maravilha reformando, IPHAN tombando, a Copa chegando, as Olimpíadas, e as pessoas perderam a noção. (Integrante do coletivo Projeto Mauá).

Questões relacionadas às desocupações e remoções forçadas – principais
impactos assistidos no Rio de Janeiro desde o anúncio da cidade como sede dos
megaeventos esportivos – aparecem de maneira enfática na maioria das falas dos
entrevistados:
[...] o grande vapor, ou combustível, desse processo todo que tá acontecendo, chama-se
Copa do Mundo e Olimpíadas. [...] A gente tem tido desocupações perversas na cidade
[...] tiram famílias que já tão [sic] a mais 40, 50 anos estabelecidos ali, com todos os laços,
espaciais, afetivos, emocionais. (Integrante do coletivo Roda de Samba da Pedra do Sal,
grifo meu).

Por fim, sobre o novo “cenário” cultural da Zona Portuária, após o Porto Maravilha, a sensação de medo, as incertezas com o futuro das manifestações culturais
e dos eventos gratuitos, além da indignação com a construção de grandes equipamentos culturais elitizados, conduzem as falas dos sujeitos entrevistados:
[...] Não sendo pessimista, mas realista, acho que tende a se transformar em uma coisa
bem formal, cheia de casas de show, caras, infelizmente [...] por conta da questão da
ordem pública [...] Depois que vier a obra toda, a gente tem medo da coisa popular, gratuita, não ter mais espaço ali. (Integrante do coletivo Samba de Lei, grifo meu).
[...] O Brasil não tem dinheiro pra manter os museus que já tem. O dinheiro que esta sendo gasto pra isso, poderia estar sendo usado na manutenção dos museus que nós temos,
ou pelo menos para criar plateia, incentivar as pessoas a irem nos museus, porque nós
não temos esse costume. Então vai ser construído mais um pra turista, se é que turista vai
querer ver museu, porque na realidade, eu imagino que o turista, quando chega num país,
ele quer ver as coisas da terra. [...] esse aqui mesmo [o Museu do Amanhã] deve ter que
pagar e deve ser uma fortuna. Não foi feito pra morador, foi feito pra turista. E o problema é que quando é feito com dinheiro público e não dá certo, largam pra lá e deixam de
usar esse dinheiro para benefícios sociais. (Integrante do coletivo Afoxé Filhos de Gandhi).
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Figuras 13, 14 e 15: (Transform)ação no espaço público

Fonte: autoria própria.

Os relatos dos sujeitos entrevistados direcionam questionamentos sobre a falta
de transparência, informação, debate e participação dos cidadãos locais na elaboração e implantação do projeto Porto Maravilha. Esta falta de participação, parte
integrante das estratégias hegemônicas de criação dos consensos, sugere um projeto e
uma ideia de cidade segregada e hierarquizada, onde políticas urbanas (ou culturais)
não alcançam a maioria. Onde espaços públicos dão lugar a equipamentos privatizados, cenários e vitrines para o consumo de imagens.
Cabe descobrir, nos próprios espaços públicos, os “desvios” e resistências ao
espetáculo proposto pelos grupos dominantes. Ou seja, descobrir a potência de
(transform)ação gerada pela troca social, pela arte “de rua” manifestada sem barreiras
materiais ou simbólicas, pelo dissenso, tensões e disputas que refletem o autêntico
aspecto político dos espaços públicos.

Considerações finais:
as ideias de cidade em perspectiva
Em contraposição à ideia ou projeto de cidade oficial da atual conjuntura
política, que se molda pelos interesses do mercado fazendo surgir, dentre outros
projetos, o Porto Maravilha, existem diferentes formas de entender a cidade e projetar
a vida urbana, refletidas na maneira como indivíduos ou coletividades se apropriam
dos espaços públicos. Os coletivos artísticos da Zona Portuária do Rio de Janeiro,
estudados neste trabalho, ao se manifestarem nos espaços públicos de forma plural
e horizontal, ressignificam o território e a cultura, criando múltiplas identidades.
Não aquela identidade construída no plano simbólico pelos que estão no poder e
que entendem a cultura como produto para o consumo, mediante a construção de
grandes equipamentos de entretenimento voltados para o turismo.
Tais identidades formadas pela história cultural dos lugares, pela memória
social e pela apropriação dos territórios podem ser percebidas nas composições das
músicas populares, do samba, ou nas telas pintadas por artistas locais. A arte manifestada publicamente e democraticamente evoca fronteiras, desigualdades, injustiças,
exclusões e inclusões, resistência às transformações, bem como paixões, sentidos de
pertencimento e vínculos afetivos e existenciais com os territórios.
Entre os sujeitos da espetacularização urbana, que erguem cenários “revitalizados” como stand de venda num mercado global de cidades, e os sujeitos das
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vivências nos espaços públicos, que afirmam as apropriações, o dissenso e as
manifestações culturais da troca social, surgem tensões e disputas. Essas tensões e
disputas são, muitas vezes, não só manipuladas mas ofuscadas e escondidas, como
próprio reflexo dos processos de dominação nas sociedades que buscam o acúmulo
do poder econômico, político e simbólico com a criação dos consensos em torno de
“imagens-síntese”, como aquelas da “cidade-maravilhosa”, da “cidade-olímpica” ou
da “cidade-revitalizada”.
Nessa mesma cidade “revitalizada” existem outras Cidades, outras ideias de
cidade, que se desviam do caminho hegemônico e, portanto, resistem à espetacularização. É a cidade das vivências, das festas, da apropriação coletiva do espaço público,
da coexistência, da diversidade, do “espaço vivido”. É a cidade das manifestações
culturais que (in)corporam os espaços públicos e, portanto, afirmam a troca interclassista e a experiência cotidiana na cidade. Em contraposição às ideias de homogeneizar ou embelezar as cidades, propõe-se reconhecer as diversidades, as expressões
e manifestações culturais como potencializadoras do debate sobre o direto à cidade
(e à cultura na cidade) e sobre diálogo e participação no planejamento das cidades.
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Abstract:

In contrast to a “spectacle city” – equating culture with the
construction of large entertainment projects for tourism and consumption – this paper
aims to uncover the multiple territorial identities and cultural expressions in public
spaces near the waterfront of Rio de Janeiro, Brazil, that re-frame the urban landscape,
suggesting other projects and ideas about the City. This paper investigates the redefinition of urban experience related to cultural groups, as compared to the “cultural actions”
of the current renovation project – Porto Maravilha – and how they (in)corporate
public spaces recreating territorial identities. It aims to contribute to the debate of
participation and inclusion in urban planning, while recognizing the significance
of social exchange, diversity and conflict in the urban transformations. Culture is
studied as a mechanism that produces meanings, and discussions about rights, like
the “right to the city” in democratic, collective and horizontal ways.

Keywords:

culture; territory; identity; spectacle city; gentrification; public
space; waterfront of Rio de Janeiro.
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Patrimônio cultural
em território urbano
contemporâneo:
o caso do Circuito Cultural Praça da
Liberdade – Belo Horizonte (MG)
Clésio Barbosa Lemos Júnior
Arlêude Bortolozzi
R e s u m o : Acredita-se que a leitura da contemporaneidade caracteriza-se pelo
confronto de visões e ideias diferentes sobre os mesmos fenômenos. Diante dessa realidade
contraditória, refletir, de maneira crítica, sobre a temática do patrimônio cultural nas
cidades contemporâneas é o principal objetivo deste artigo. Para tanto, este trabalho foi
estruturado da seguinte maneira: primeiramente tratou-se histórica e conceitualmente
o patrimônio cultural com destaque para o conceito de identidade. Posteriormente,
trabalhou-se o território urbano focando os processos de “gentrificação” e “teatralização”,
característicos do mundo contemporâneo. O denominado Circuito Cultural Praça da
Liberdade, localizado em Belo Horizonte (MG), foi o objeto de estudo com o propósito de
analisar uma política pública urbana.
Pa l av r a s - c h av e:

patrimônio cultural; território urbano; Circuito

Cultural Praça da Liberdade.

Introdução
A contemporaneidade caracteriza-se pelo confronto de visões e ideias diferentes
sobre os mesmos fenômenos. Onde uns veem desvantagens outros veem oportunidades, quando para alguns o tempo parece terminado, para outros pode estar apenas
começando. Este artigo foi escrito a partir dessa visão contraditória, trazendo como
tema o patrimônio cultural e o território urbano e focando sua atenção na tendência
contemporânea de transformar os bens culturais em um produto de consumo. Refletir,
de maneira crítica, sobre essa temática levanta questionamentos sobre o tratamento que
temos dado ao legado cultural deixado pelos nossos antecessores e nos faz pensar sobre a
gestão das cidades, além de permitir reforçar o quadro de estudos interdisciplinares que
envolvem o Patrimônio Cultural, a Geografia Urbana e a Geografia Cultural.
Para a estruturação do trabalho optou-se, primeiramente, por tratar a contextualização histórico-conceitual do patrimônio cultural, destacando sua relação com
a identidade individual e coletiva. Posteriormente, olhou-se para o território urbano
a partir da relação que estabelece com a cultura, focando a atenção nos processos de
“gentrificação” e “teatralização das cidades”, característicos das intervenções urbanas
contemporâneas. O estudo finaliza com a apresentação e algumas considerações
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acerca do Circuito Cultural Praça da Liberdade, localizado em Belo Horizonte e
definido por Dayane Barbosa (2013) como “o maior complexo cultural do país e o
único do mundo fruto de uma parceria público-privada”.
Procurou-se lançar um olhar e estabelecer um diálogo diferenciado com os
aspectos envolvidos no estudo, sem, contudo, ter a pretensão de criar conceitos novos
ou mesmo esgotar o tema aqui abordado, muito pelo contrário, reforça-se a necessidade de que esse debate seja sempre ampliado e tratado de maneira profunda para que
se possa buscar uma visão de conjunto com relação à problemática ambiental-urbana.

Sobre o patrimônio cultural
– uma visão ao longo das eras
Originário do latim patrimonium, cujo significado é de herança familiar ou do pater
(pai), o ‘patriarca’, que, no Império Romano, como em geral em toda a Antiguidade, detinha o governo ou poder de dispor sobre seus ‘pertences vivos’ particulares, do cachorro
à vovozinha, fazendo o que bem entendesse, do empréstimo e venda à morte. (PATRIMÔNIO, [s.d.], grifos nossos).

A complexidade do conceito de patrimônio cultural no mundo, ao longo
dos últimos 50 anos, tem sofrido alterações e aumentado de maneira exponencial.
Pode-se dizer que passou de um objeto físico, marcado pelo tempo, para uma forma
de expressão de uma determinada cultura. As alterações socioculturais sofridas pelo
termo possuem relação diretamente proporcional com as alterações na relação do
homem com o meio ambiente.
Do ponto de vista etimológico, a palavra patrimônio contém dois vocábulos:
pater e nomos: o primeiro, do latim, relaciona-se ao chefe de família; e o segundo, do
grego, relaciona-se aos usos e costumes pertinentes à origem tanto de uma família
quanto de uma cidade. Por outro lado, patrimônio está associado à ideia de um bem
transmitido de um indivíduo para outro. Considerando as variadas escalas de abordagem, o indivíduo pode ser da natureza de uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma nação ou a humanidade. Assim, pode-se dizer que o patrimônio está
associado ao contato permanente com as origens que fundaram uma sociedade e
acompanha os seus distintos caracteres.
Ao referenciar os termos patrimônio cultural e sociedade, torna-se difícil dissociá-los das expressões cultura e memória que, por sua vez, remetem diretamente à
identidade de um determinado povo. Conforme nos mostra Marília Machado
Rangel (2002, p. 22): “A cultura e memória de um povo são os principais fatores de
sua coesão e identidade, os responsáveis pelos liames que unem as pessoas em torno
de uma noção comum de compartilhamento e identidade, noção básica para o senso
de cidadania”.
A propósito da referência de escala, hoje em dia, devido ao fenômeno da globalização, temos a sociedade contemporânea funcionando ao modo da escala planetária,
assim, o legado cultural a ser transmitido para as gerações futuras deve ser visto como
uma representação da memória e da identidade coletiva. Diante dessa abordagem,
torna-se conveniente apresentar algumas considerações acerca do conceito de identidade, uma vez que será útil mais adiante. Para tanto, dois expoentes da Sociologia são
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referenciados, Émile Durkheim (1858/1917), francês, considerado o pai da Sociologia
e fundador da Escola Francesa; e o alemão Norbert Elias (1897/1990), que compilou
em uma única obra cinquenta anos de reflexões sobre as relações indivíduo/sociedade.
Tratamos os conceitos de Elias referenciando sua obra intitulada A sociedade dos indivíduos (1994), no entanto, os estudos de Bernardo Novais da Mata Machado (2002)
foram relevantes e balizaram as argumentações aqui apresentadas.
Émile Durkheim disse, em relação ao indivíduo e ao seu processo de socialização: “a sociedade encontra-se, a cada nova geração, na presença de uma tábua
rasa sobre a qual é necessário construir novamente” (FERRARI, [201?]). A sociedade é preexistente ao sujeito individual, uma entidade que sintetiza o passado e
nos transmite os códigos de valores éticos, morais, religiosos ou comportamentais
comuns a um determinado grupo e que nos permite sentirmos integrados. Esse
fenômeno de integração, ao qual damos o nome de aculturação, coloca-nos numa
plataforma comum, criando o sentimento de comunidade e de pertencimento de
grupo. Qualquer sujeito individual é, por conseguinte, um produto social, pois se
relaciona com o mundo tendo por base os códigos do grupo que compõe. Entretanto,
seria impossível negar que cada indivíduo se relaciona com o outro de forma única e
particular, e é exatamente nessas especificidades ou particularidades que se cria uma
dinâmica de transformação.
Por outro lado, os pressupostos traçados por Norbert Elias o levaram a definir
que o que interessa é a rede de relações entre indivíduo e sociedade:
Para termos uma visão mais detalhada desse tipo de inter-relação, podemos pensar no objeto de que deriva o conceito de rede: a rede de tecido. Nessa rede, ligam-se uns aos outros
muitos fios isolados. No entanto, nem a totalidade da rede nem a forma assumida por
cada um de seus fios podem ser compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo
de todos eles isoladamente considerados; a rede só é compreensível em termos da maneira
como eles se ligam, de sua relação recíproca (ELIAS, 1994, p. 35).

O autor destaca, sobre a historicidade dos indivíduos e da sociedade, que ambos
estão em constante fluxo e são mutáveis, embora as mudanças não sejam sempre
lineares ou progressivas. Além disso, Elias (1994) estabelece os conceitos de “identidade-eu”, “identidade-nós” e de “balança nós-eu”:
Cada pessoa só é capaz de dizer ‘eu’ se e porque pode, ao mesmo tempo, dizer ‘nós’ [...]. A
sociedade não é externa aos indivíduos; tampouco é simplesmente um ‘objeto oposto’ ao
indivíduo; ela é aquilo que todo indivíduo quer dizer quando diz ‘nós’ [...]. E esse fato, o
de cada eu estar irrevogavelmente inserido num ‘nós’, deixa claro por que a entremeação
dos atos, planos e propósitos de muitos ‘eus’ origina constantemente algo que não foi
planejado, pretendido ou criado por nenhum indivíduo (ELIAS, 1994, p. 57).

Quanto à “balança nós-eu”, ela representa a maior ou menor inclinação, ao
longo da história, para um ou outro polo da identidade. Como exemplo, podemos
dizer que indivíduos de sociedades primitivas davam mais importância à vida grupal
(identidade-nós) devido a sua dependência para sobreviver. A partir do período
renascentista europeu, tivemos o inverso (identidade-eu), por ter sido firmada uma
tendência histórica de individualização (MACHADO, 2002, p. 39). Em contraparR. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.97-115, / NOVEMBRO 2014
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tida, o autor nos alerta para o momento presente, em que a humanidade começa a
ser “a unidade de sobrevivência de todas as pessoas como indivíduos e de todos os
subgrupos no interior dela” (ELIAS, 1994, p. 87). Dessa forma, podemos entender
identidade, pelos conceitos de Norbert Elias, como uma rede de significados presentes
na memória dos indivíduos de uma determinada sociedade.
Uma vez referenciada a identidade, mesmo que sucintamente, passemos ao
tratamento do que se propõe esta seção.
Obras realizadas pelos homens vêm sendo preservadas desde a Antiguidade
Clássica. Na Roma Antiga, os edifícios recebiam o nome de monumentum, possuíam
um caráter mais celebrativo e sua finalidade era evocar e transmitir a memória de
eventos ou personagens notáveis (MENICONI, 1998). Assim, desde Roma até o
século XVIII, houve uma crescente preocupação com os monumentos. A partir da
hegemonia do cristianismo na Europa, início do século XV, os papas passaram a se
preocupar com o patrimônio cultural, condenando a destruição dos monumentos
(CHOAY, 2006). Tal postura deu origem a uma preservação dotada de medidas
protetivas e restauradoras.
Historicamente, a discussão em torno do tema patrimônio surge na Europa
Renascentista, mais especificamente no Quattrocento, quando se começa a reflexão
sobre a concepção linear do tempo e passa-se a acreditar na ideia de progresso. Estabelecendo uma comparação entre os valores do seu tempo e da época clássica, os
pensadores humanistas se conscientizaram da diferença entre os dois períodos
e estabeleceram o distanciamento entre o passado e o contemporâneo, sendo este
último entendido como uma continuidade do primeiro (FONSECA, 2008). Assim,
o passado ganha uma identidade própria, podendo ser analisado como um objeto, e
os monumentos ganham, enquanto elementos concretos de uma ação, uma natureza
de testemunhos do passado, ou seja, adquirem um valor documental, histórico e
didático que autentica, legitima e confirma o presente.
As ideias políticas e filosóficas iluministas institucionalizaram a preservação do
patrimônio cultural, que se transformou numa arma política poderosa, tornando-se
a imagem do Estado (CHOAY, 2006). Encontramos um bom exemplo na Revolução
Francesa que, num primeiro momento, seguindo os modelos agressivos das outras
revoluções históricas, destruiu os elementos que fossem representativos da ideologia
anterior, então repudiada. As ações de vandalismo se tornaram uma prática constante, até que surge uma corrente protetora dos bens associados ao antigo regime,
argumentando que, apesar de simbolizarem ideias recusadas, naquele tempo, os
monumentos deveriam ser encarados como testemunho histórico. Com tal iniciativa,
preservando os importantes monumentos associados ao clero e aos aristocratas, os
valores do novo sistema de governo – República Democrática – são reforçados e os
monumentos passam a funcionar como fundamentação para a identidade da estrutura social vigente, ganhado com isso um valor nacional. Além disso, dois aspectos
significantes referentes a esse período são dignos de nota: o primeiro diz respeito
ao conceito de conservação patrimonial, que adquire uma avaliação, uma escolha e
uma decisão política, o que acarreta, muitas vezes, a perda e/ou destruição de algum
elemento; o segundo refere-se ao fato de que o patrimônio passa a ser visto como fonte
de riqueza, ou seja, pela sua capacidade de gerar receita transforma-se num recurso
estratégico, ganhando valor econômico. (FONSECA, 2008).
É preciso lembrar que, apesar de transcorridos mais de duzentos anos, a maneira
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de manifestar o descontentamento e a insatisfação de muitos indivíduos continua
sendo, ainda e infelizmente, o vandalismo com relação ao patrimônio, haja vista as
manifestações que vêm ocorrendo em nossas cidades desde o mês de junho de 2013.
Contudo, na transição do século XIX para o século XX, a postura do Estado
com relação às práticas de preservação até então adotadas foi questionada devido a
sua ineficiência diante dos interesses e influências mercadológicos. Dessa forma, o
século XX ficou caracterizado pelo valor econômico do patrimônio, que se tornou
o grande trunfo das políticas de preservação. Entretanto, conforme destaca Françoise Choay (2006), durante os anos de 1930 ocorreram em Atenas duas conferências
internacionais de interesse para a discussão do patrimônio cultural e da cidade. A
primeira, datada de 1931, abordara pela primeira vez em conferência internacional
a questão da preservação dos monumentos históricos e dos problemas das cidades
antigas. A segunda, realizada em 1933, tratara da promoção do “novo”. Tanto arquitetura quanto urbanismo fariam “tábula rasa” do passado. Com relação ao patrimônio cultural, a conferência de 1933 propunha:
Não se deviam demolir edifícios ou conjuntos arquitetônicos remanescentes de culturas
passadas: a) quando são realmente representativos de sua época, e como tais, podem ser
de interesse geral e servir para a educação do povo; b) quando sua existência não compromete as condições de saúde da população que vive na vizinhança; c) quando a presença
ou a situação desses velhos quarteirões não interfere com o traçado das principais artérias
do tráfego urbano, nem prejudica de alguma sorte o crescimento orgânico da cidade.
(CARTA DE ATENAS, 1933 apud PEREIRA, 1998, p. 2).

O resultado dessa postura é bastante conhecido, basta rever as várias intervenções urbanas realizadas sob esses princípios em várias cidades ao redor do mundo,
cujos resultados podem ser sintetizados pelo termo “política do arrasa quarteirões”.
Para Choay (1984) apud Pereira (1998, p. 2), essas “[...] duas conferências de Atenas
oferecem o paradigma de uma ambivalência que tem caracterizado nossa época desde
a Primeira e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, período durante o qual se tem
destruído e conservado numa escala sem precedente”.
Na contemporaneidade, com o desenvolvimento de novas técnicas, a introdução
do conceito de sustentabilidade e a democratização do saber, foi colocado em discussão
o valor econômico do patrimônio cultural. Para exemplificar essa fase lembraremos
a seleção das “Novas Sete Maravilhas do Mundo”, um evento de escala planetária,
fundado em 1999 por Bernard Weber e com término em 2007, que envolveu a escolha,
por meio de voto popular via internet, de 7 entre 20 monumentos que supostamente
representam a humanidade. Curiosamente, 3 desses monumentos encontram-se no
Brasil, na China e na Índia, países classificados dentre os mais populosos e considerados
as “economias emergentes” do mundo. Ironicamente, apesar de toda a sua história, a
Europa teve apenas 1 monumento na lista – Coliseu (Roma) –; e, convenientemente,
o Cristo Redentor, construído entre 1931 e 1936 em homenagem ao cristianismo e à
hospitalidade do povo brasileiro, foi considerado com maior valor patrimonial do que a
Acrópole de Atenas (Grécia). Além disso, é oportuno citar que a China possui um total
de 35 bens na lista de patrimônio mundial entre paisagens e monumentos.
Seria ótimo se pudéssemos acreditar que a crescente valorização do patrimônio
cultural no mundo se dá em função do reconhecimento do seu verdadeiro significado
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e em detrimento do crescente desenvolvimento da indústria turística cultural. No
entanto, as evidências nos confirmam o contrário, visto que até novembro de 2007
podia ser encontrado no site do Ministério da Cultura do governo brasileiro uma
chamada que dizia: “Ele (Cristo Redentor) é uma maravilha, a eleição do monumento
poderá representar uma injeção anual de US$ 89,43 milhões na economia do Rio,
com o aumento da chegada de turistas estrangeiros e [...] prevê a criação de cerca de
80 mil novos empregos” (CRISTO, 2007).
Tal abordagem não pretende atribuir maior ou menor valor a este ou àquele
patrimônio, mas, tão somente, destacar que as chamadas “economias em desenvolvimento” têm visto no patrimônio cultural uma grande oportunidade para a sua
afirmação econômica associada ao turismo cultural, este que vem se constituindo
como o propiciador da mercantilização das singularidades, das identidades, das
tradições, das expressões culturais, tudo em função de galgar vantagens competitivas no mercado global. Paradoxalmente, a mesma atividade econômica que utiliza
o patrimônio cultural para se afirmar o destrói, haja vista os centros históricos da
maioria das cidades brasileiras que estão sendo transformados intensamente, diante
dos parcos incentivos oferecidos pelo poder público para a conservação do patrimônio, sobretudo o arquitetônico, assim como em função dos altos custos de manutenção. As edificações históricas têm sido pressionadas, na melhor das hipóteses, para
“modernizarem-se” visando às novas normas e padrões construtivos, o que configurasse constitui, na maioria dos casos, em descaracterização e, na pior das hipóteses,
dá lugar à outra edificação concebida em função de uma especulação cujo argumento
maior é o aproveitamento econômico.
O patrimônio cultural, na atualidade, tem sido entendido pela sociedade e,
sobretudo, pela classe política como um gerador de valores monetários encorpados
provenientes de uma parte supostamente instruída da população, que vê no turismo
cultural uma forma de prestígio. Ir à Atenas e ser fotografado ao lado do Parthenon
é quase que uma obrigatoriedade, contudo, quantos dos turistas que assim o fazem
compreendem o verdadeiro significado desse bem cultural? O bem cultural parece
transmitir apenas sua forma e uma imagem criada para preencher o imaginário de
cada um, perdendo a sua capacidade comunicativa de uma mensagem dos nossos
antepassados. Conforme define Choay (2006, p. 19), o “passado chama a atenção,
interpela no instante, trocando o seu antigo estatuto de signo pelo de sinal”.

Sobre o território urbano
e a cultura – mais uma forma de diálogo
[...] Por toda a Europa, e Portugal não é excepção, é notória a extraordinária recuperação
dos chamados centros históricos das cidades. Este é, sem dúvida, um trabalho muito importante: o da salvaguarda da memória. No entanto, há um lado bastante negativo que não
deve, nem pode, ser desprezado. A criação de verdadeiras cidades-museu, preservadas em redomas, impõe uma realidade estática, parada no tempo [...]. (A MUSEIFICAÇÂO, 2013).

À guisa de introdução, salienta-se que a cidade, entendida pela dialética da
prática e do projeto, tem suas origens atreladas ao Renascimento, da mesma forma
que o patrimônio cultural. Para Giulio Carlo Argan (2005), o início dessa discussão
está na transição da cidade medieval para a renascentista, no entanto, embora o trata102
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mento do assunto tenha iniciado nesse período, as transformações urbanas ocorridas
não foram efetivamente suficientes. Lewis Munford (1996) aponta a inexistência de
uma cidade renascentista, uma vez que as transformações na cidade medieval foram
pontuais, apenas alguns espaços públicos foram abertos na imbricada malha urbana
medieval. Contudo, existem claras diferenças entre as cidades medieval e renascentista. A primeira se estabelece por um aglomerado de habitações e oficinas que se
dispõem em torno do palácio e da igreja, assim como de uma área comum onde
aconteciam as feiras e os mercados. O espaço urbano medieval não possuía caráter de
consciência política organizada, já a cidade renascentista, ao contrário, caracterizavase por uma organização social bem definida, em que a classe dominante, senhores
de negócios, distingue-se das outras classes formadas por produtores. Tal distinção
pode ser vista na própria organização espacial urbana que contempla ruas principais
com espaços generosos, que abrigam uma arquitetura concebida de acordo com a
importância política e social dos dirigentes e autoridades administrativas. A cidade
renascentista reflete o poder de uma elite, formada por grandes comerciantes, que
assume a direção política e cultural por intermédio do mecenato1.
Nesse momento, é oportuno esclarecer que este artigo não comporta relatar
toda a evolução histórica das cidades, mesmo que de forma geral, mas sim reforçar
o processo histórico para o entendimento da cidade contemporânea que se apresenta
como o objeto de maior interesse deste estudo, juntamente com o patrimônio cultural.
Indubitavelmente, na contemporaneidade, as relações sociais têm suas expressões estabelecidas, majoritariamente, nos espaços urbanos. O Fundo de População das
Nações Unidas através do relatório sobre a situação da população mundial informa
que, até 2050, a população mundial chegará a 08 bilhões e 900 mil indivíduos, dos
quais cerca de 60% viverão em áreas urbanizadas (UNFPA, 2011). Tal realidade
nos compele a interpretar as cidades contemporâneas como lócus da diversidade
e multiplicidade. Para tal interpretação, o tratamento pelo viés da complexidade2
se faz necessário, uma vez que as relações de causa e efeito, inerentes aos sistemas
lineares, não dão conta de explicar sua complexidade.
Muitas são as abordagens e estudos sobre o território urbano contemporâneo
que o tratam como uma rede interconectada. Nesse sentido, Arlêude Bortolozzi
nos alerta:
A complexidade que envolve o conhecimento do “ambiental urbano”, hoje no contexto
da globalização mundial aponta para a necessidade de uma nova leitura do território,
como forma de compreender a sua dinâmica e buscar estratégias de intervenções, mais
adequadas – para as cidades contemporâneas. Essa nova leitura deve ser entendida, como
um conhecimento integrado da problemática ambiental urbana, onde os processos urbanos e históricos de reconstrução das cidades possam ser revelados através das relações entre
diferentes escalas espaciais e da interdependência entre os diferentes aspectos, tais como os
físicos, econômicos, sociais, políticos e culturais. Assim sendo, essa integração sugere uma
força, que pode significar um combate às constantes fragmentações do espaço urbano no
que concerne às relações do seu processo de produção, tais como sociedade-natureza; rural–urbano; local-global; sujeito-objeto, teoria e prática social. (BORTOLOZZI, 2008).

Acredita-se que os territórios urbanos devam ser percebidos como grandes estruturas dinâmicas constituídas por subestruturas distintas que interagem entre si de
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maneira não linear, gerando variáveis que estão em constante interação e mudança.
Contudo, para o efeito que se pretende, é preciso propor um olhar focado na relação
território urbano e cultura, analisando a maneira como esta vem sendo utilizada nas
intervenções urbanas contemporâneas. Para Otília Arantes (1988), temos visto ser
estabelecido em nossas cidades um “culturalismo de mercado”, reflexo da postura
política neoliberal diante do processo de globalização mundial. Da mesma forma,
Paola Berenstein Jacques nos diz que:
Essa quase esquizofrenia dos discursos contemporâneos sobre a cidade – preservar o antigo ou construir o novo vem surgindo muitas vezes simultaneamente em uma mesma
cidade, com propostas preservacionistas para os centros históricos, que se tornam receptáculos de turistas, e com a construção de novos bairros ex-nihilo nas áreas de expansão
periféricas, que se tornam fontes para a especulação imobiliária. Muitas vezes, os atores e
patrocinadores dessas propostas também são os mesmos, assim como é semelhante a não
participação da população em suas formulações, e a gentrificação das áreas como resultado, demonstrando que as duas correntes antagônicas são faces de uma mesma moeda a
espetacularização mercantil das cidades. (JACQUES, 2003, p. 33).

É comum encontrarmos, hoje em dia, exemplos de intervenções urbanas cujos
discursos baseiam-se nos valores ligados à cultura, transformando significativamente
a morfologia das cidades. Essa política de reforma urbana favorece o processo urbano
da “gentrificação”, assim como cria a chamada “teatralização das cidades”.
Por gentrificação entende-se o processo de requalificação pelo qual passa o território urbano e que, embora apoiado no suporte cultural, mais especificamente no
discurso da memória e da tradição, tem seu foco no mercado e sua práxis na produção
de espaços que não podem ser usufruídos por toda a população. Segundo Bortolozzi
(2008) ao citar Leite (2004): “Embora o processo de ‘gentrificação’ possa resultar
igualmente em paisagens urbanas estandardizadas e que poderiam ser consumidas
por qualquer pessoa, a lógica da intervenção não se baseia na indistinção de mercadorias voltadas para as massas”.
Do ponto de vista histórico, Ruth Glass, por volta de 1970, utilizou o termo
“gentrification” ao se referir à transformação que vinham sofrendo os antigos bairros
operários de Londres, de onde se via retirar-se a classe popular em detrimento de uma
classe média assalariada. Esta, por sua vez, retornava do subúrbio para onde fora, ao
longo do século XIX, em busca de melhor qualidade de vida, de mais segurança e de
espaços mais amplos e arejados. Ao abandonar o Centro da cidade para ir em direção
à periferia, a classe média permitiu que a classe popular ocupasse os bairros centrais
que, em seguida, viram-se em degradação física devido à falta de investimentos.
Para Neil Smith (2006), esse processo urbano, identificado inicialmente por
Glass, evoluiu rapidamente e chega ao século XXI como uma dimensão marcante
do urbanismo contemporâneo e como “o motor central da expansão econômica da
cidade, um setor central da economia urbana” (SMITH, 2006, p. 76). Se, em seu
início, os estudos definiam a gentrificação como um fenômeno associado ao mercado
e ao comportamento da iniciativa privada, atualmente, muitos autores o reconhecem
como parte de uma política pública. Para Smith (2006), são definidas como “políticas oficiais de gentrificação”.
Independentemente de qual seja o origem do fenômeno, devemos nos atentar
104
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para as suas consequências. Segundo Smith (2006), a utilização de termos como
“regeneração” ou “renovação” acaba por neutralizar as críticas aos projetos dessa
natureza e permite a vitória das visões neoliberais da cidade. Da mesma forma, para
Bortolozzi (2008) em referência ao alertado por Leite (2004):
[...] Tanto na indústria cultural como nas políticas urbanas de “gentrificação”, os bens
artísticos e o patrimônio cultural são tratados como mercadoria, portanto sujeitos à racionalidade econômica. [...] Este (processo), acaba por atuar na elitização do espaço, uma vez
que suas características principais são a formação de paisagens de poder; a centralidade e
a apropriação de certos espaços da cidade [...].

Assim sendo, Bortolozzi (2008) sintetiza assinalando que esses processos
contemporâneos de reconstrução de áreas degradadas em território urbanizado
deveriam representar novas práticas socioespaciais que permitissem integrar cultura e
gestão social, tanto quanto estética e ética.
Quanto à “teatralização das cidades”, deve-se dizer inicialmente que esse termo
está associado ao processo de “revitalização urbana” pelo qual vêm passando muitas
cidades, tendo em vista sua inserção na rede mundial de cidades culturais ou turísticas.
Esse processo tem como foco principal a recuperação da economia e utiliza, na maioria
das vezes, o patrimônio cultural edificado como instrumento de legitimação. Muitos
estudiosos o consideram como um reflexo da economia globalizada neoliberal.
Essa tendência urbana contemporânea, baseada na lógica da imagem, utiliza
a cidade como uma mercadoria e chega a forjar um produto, com características
ideais, para ser consumido por um público internacional. Essa situação é criticada e
indagada por Jacques da seguinte forma:
O que se vende internacionalmente é, sobretudo, a imagem de marca da cidade e, paradoxalmente, essas imagens de marca de cidades distintas, com culturas distintas, se
parecem cada vez mais. Haveria, então, um padrão internacional de imagem de cidade?
Um consenso mundial sobre um modelo de criar imagens, logotipos urbanos, ou ainda,
de se vender cidades? Ou estaríamos diante de um tipo de ‘internacionalismo do particularismo’? (JACQUES, 2003, p. 33).

A “teatralização das cidades” está associada, na maioria das vezes, à criação
ou adaptação de estruturas arquitetônicas visando ao desenvolvimento de atividades
culturais. Museus e centros culturais são construídos e/ou acomodados em marcos
históricos, passando a ser o cartão de visita e o ingresso das cidades na tão almejada
rede cultural global. Nesse contexto, a instituição jurídica do tombamento acaba por
funcionar como um estímulo para a “renovação urbana”, no entanto, a preservação
que deveria assumir um caráter educativo e social passa a ter uma função econômica
e os bens culturais se tornam grandes cenários de um espetáculo ao qual a grande
maioria não tem acesso. Devemos pensar também que essa publicização de uma parte
da cidade em detrimento das outras regiões serve como um mascaramento para a
verdadeira face que se mostra feia diante da falta de educação e da miséria.
David Harvey (1996), ao se referir às cidades ajustadas à ordem econômica
contemporânea, também as denominou por mercadorias, além de atribuir o termo
“empresariamento urbano” às iniciativas tratadas aqui como “teatralização”.
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Outro viés associado a esse tema e que merece nota é o estabelecimento das
parcerias entre o poder público e as empresas privadas para a criação e/ou manutenção dos espaços culturais, também conhecidas como parcerias público-privadas.
Acredita-se que essa vertente possa ser um dos motivos para a imagem homogeneizada
e internacional que as cidades contemporâneas têm assumido isso porque seguem:
[...] um modelo internacional extremamente homogeneizador, imposto pelos financiadores multinacionais dos grandes projetos de revitalização urbana sejam esses agências multilaterais ou outros. Esse modelo visa, basicamente, ao turista internacional e não o habitante local e exige um certo padrão mundial, um espaço urbano tipo, padronizado. Como
já ocorre com os espaços padronizados das cadeias dos grandes hotéis internacionais, ou
ainda dos aeroportos, das redes de fast food, dos shoppings centers, dos parques temáticos
ou dos condomínios fechados, que fazem todas as periferias das grandes cidades mundiais
se parecerem cada vez mais, como se fossem, todos, uma única imagem: paisagens urbanas
idênticas, ou talvez, genéricas (KOOLHAAS, 1995 apud JACQUES, 2003, p. 33).

A “cidade espetáculo” contemporânea está estreitamente ligada ao patrimônio
cultural, sobretudo ao arquitetônico, utilizando-o para sua promoção e propaganda
em escala mundial e visando tornar-se um marco referencial. Mais que um instrumento de alfabetização e desenvolvimento social, a cultura tem sido usada, infelizmente, como um instrumento de desenvolvimento econômico.

Sobre o Circuito Cultural Praça
da Liberdade – um estudo de caso
[...] o maior complexo cultural do país e o único do mundo fruto de uma parceria
público-privada. (BARBOSA, 2013).

Os registros apontam que, por volta de 1701, o bandeirante João Leite da Silva
Ortiz, ao chegar à região da então Serra de Congonhas, resolveu fundar uma fazenda
para criação de gado que ficou conhecida como “Fazenda do Cercado”. Uma vez que
era ponto de passagem de tropeiros, que conduziam gado da Bahia para a região das
minas, o progresso do local foi-se acentuando e logo se tornou o arraial “Curral del
Rei”. Com a decadência da mineração o arraial se expandiu e chegou à condição
de Freguesia, embora mantivesse uma rotina simples e monótona. Somente com a
Proclamação da República, em 1889, o local se tornou palco de transformações,
primeiro pela mudança do nome para Belo Horizonte e, posteriormente, em 17 de
dezembro de 1893, por força da Lei Nº 3 da Constituição Estadual, que determinava
a transferência da sede do governo do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte.
A mesma lei criava a “Comissão Construtora”, composta por técnicos responsáveis
pelo planejamento e execução das obras sob a chefia de Aarão Leal de Carvalho Reis,
engenheiro e urbanista.
O projeto criado pela Comissão Construtora, finalizado em maio de 1895, inspirava-se
no modelo das mais modernas cidades do mundo, como Paris e Washington. Os planos
revelavam algumas preocupações básicas, como as condições de higiene e circulação hu106
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mana. Dividiram a cidade em três principais zonas: a área central urbana, a área suburbana e a área rural. No centro, o traçado geométrico e regular estabelecia um padrão de ruas
retas, formando uma espécie de quadriculado, Mas largas, as avenidas seriam dispostas em
sentido diagonal. Esta área receberia toda a estrutura urbana de transportes, educação, saneamento e assistência médica. Abrigaria, também, os edifícios públicos dos funcionários
estaduais. Ali também deveriam se instalar os estabelecimentos comerciais. Seu limite era
a Avenida do Contorno, que naquela época se chamava de 17 de Dezembro. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, [s.d.]).

Nesse contexto, foi concebida a Praça da Liberdade, um complexo paisagístico
e arquitetônico que sintetiza a história de Belo Horizonte. Localizada entre as atuais
avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo e as ruas Gonçalves Dias, Santa Rita
Durão e Alvarenga Peixoto, foi construída na cota mais alta do perímetro urbano,
possui uma área de 35.000 m² com terreno plano e sem desníveis, seu entorno é caracterizado por edifícios com grande variedade estilística, com destaque para os ecléticos
da virada dos séculos XIX/XX, que abrigavam as Secretarias de Estado. O prolongamento da Avenida João Pinheiro divide a praça, longitudinalmente, em duas partes
ladeadas por palmeiras imperiais; transversalmente, possui duas alamedas que lhe dão
a configuração de cruz. No centro, encontra-se em destaque o coreto em estrutura
metálica e, espalhados por toda sua extensão, pode-se encontrar monumentos, bustos e
fontes. Atribui-se ao arquiteto paisagista Paul Villon o desenho original dos jardins que
possuíam características aos moldes dos jardins ingleses. Em 1920, por ocasião da visita
da família real belga, a linha original inglesa foi substituída pelo traçado de inspiração
francesa que permanece ainda hoje; a reforma coube ao arquiteto e paisagista Reinaldo
Dieberger. Em 1969, visando atender à reestruturação do sistema viário, foi realizada
uma nova reforma cuja característica maior foi a supressão do tráfego na alameda
central. Em 02 de junho de 1977 o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da
Liberdade foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA/MG), sendo formado pelos seguintes bens: Edifício Niemeyer,
Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas, Edifício Mape, Edifício Sede do IPSEMG, Secretaria de Estado da Fazenda,
Secretaria de Estado de Educação, Reitoria da UEMG, “Rainha da Sucata”, Biblioteca
Pública Luiz de Bessa, Palácio dos Despachos, Palácio Arquiepiscopal, Palacete Dantas,
Solar Narbona e “Casa Amarela”. No início da década de 1990, atendendo às comemorações do 94º aniversário de Belo Horizonte (1991), a praça foi restaurada, retomandose o traçado de 1920, os trabalhos ficaram a cargo da equipe da arquiteta Josefina
Vasconcelos. A partir de 2010, com a transferência da sede do governo do estado para
a Cidade Administrativa, no Bairro Serra Verde – região de Venda Nova –, a maioria
dos edifícios do entorno da praça passou a compor o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Inaugurado no mesmo ano, segundo Maciel (2013), o circuito foi criado “com o
objetivo de explorar a diversidade cultural” em uma área da cidade com “enorme valor
simbólico, histórico e arquitetônico”. Tal ação é um empreendimento que caracteriza
a política pública idealizada pelo governo do estado, cuja concepção foi sintetizada no
trecho abaixo, extraído do Anexo I do Termo de Parceria Nº 032, assinado em 2012 por
Eliane Oliveira, na condição de Secretária de Cultura, e por Cristiana Miglio Kumaira
Pereira, Diretora Presidente do Instituto Sérgio Magnani3, co-gestor do circuito:
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O Circuito Cultural Praça da Liberdade (CCPL) está sendo implantado pelo Governo de
Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, para oferecer à população novos espaços de conhecimento, arte, cultura, ciência e entretenimento. O Circuito, desenvolvido
em parceria com a iniciativa privada, restaura e implementa novos usos aos prédios públicos que circundam a Praça da Liberdade, transformando-os em um riquíssimo conjunto
de cultura e informação, composto de acervos históricos, artísticos e temáticos; centros
culturais interativos; biblioteca e espaços para oficinas, cursos e ateliês abertos; além de
planetário, cafeterias, restaurantes e lojas. [...] Para abrigar a sede dos futuros espaços
culturais, todas as intervenções de restauração e revitalização dos edifícios são supervisionadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA) e tiveram os projetos aprovados pelos órgãos responsáveis como o Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH), a Secretaria Municipal de Regulação Urbana (SMARU), o Conselho Estadual do Patrimônio (CONEP) e
a Secretaria do Meio Ambiente (SMAMA). Nos anos iniciais do projeto, o foco principal
esteve na negociação e celebração dos convênios com as entidades públicas e privadas que
são responsáveis por alguns dos espaços, bem como na viabilização da restauração dos
edifícios junto aos órgãos responsáveis. Embora ainda existam obras em andamento [...],
o foco principal passa a ser a configuração da gestão do Circuito que dará a ele o caráter
integrado a que se pretende, dentro de alto padrão estético e cultural, qualidade técnica
e programação qualificada. O cumprimento da missão (“Ampliar o capital humano através da cultura, informação e educação, garantindo espaço para a inovação e divulgação
da cultura”) e da visão (“Tornar-se o maior complexo na área de cultura e informação
do Brasil, transformando-se em referência mundial”) propostas depende de uma gestão
compartilhada entre Estado e parceiros, que será alinhada e fortalecida a partir deste ano.
(MINAS GERAIS, 2012, p. 12).

A proposta do circuito tem como objetivo, de acordo com Cristiana Pereira,
gestora do circuito, reunir, na Praça da Liberdade e vizinhança, “[...] 12 espaços
culturais entre museus históricos, artísticos e temáticos, centros culturais, bibliotecas
e espaços para oficinas, cursos, ateliês e cafés” (CIRCUITO, 2013). Atualmente,
encontram-se abertos à visitação: (i) Espaço TIM UFMG do Conhecimento:
implantado em um edifício de 5 andares de linhas contemporâneas, cuja autoria é da
arquiteta Josefina Vasconcelos. O espaço tem como objetivo principal “promover a
divulgação científica e a cultura por meio de recursos tecnológicos e audiovisuais, de
maneira lúdica e interativa” (CIRCUITO, 2013), possui em sua fachada principal,
voltada para a Praça da Liberdade, um sistema digital que permite a reprodução,
durante a noite, de cenas ligadas às artes e ciências. A maior atração de espaço fica
por conta do planetário instalado no último andar do edifício; (ii) o Museu das
Minas e do Metal: popularmente conhecido como “prédio rosa”, o edifício começou
a ser construído em 1895 e foi inaugurado em 1897, segue o padrão arquitetônico
estabelecido pela “Comissão Construtora da Nova Capital” – eclético –; inicialmente
abrigou a Secretaria do Interior e, posteriormente, a Secretaria de Educação. Atualmente, resguarda em suas 18 salas um acervo referente às duas principais atividades
econômicas de Minas Gerais, a mineração e a metalurgia. O arquiteto Paulo Mendes
da Rocha foi o responsável pelos trabalhos de arquitetura, a museografia fica a cargo
de Marcello Dantas e a restauração de Maria Regina Reis Ramos; (iii) o Memorial
Minas Gerais – Vale: situa-se em um edifício eclético inaugurado em 1897 onde
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funcionou a Secretaria de Estado da Fazenda. Hoje conta com 31 espaços para exposição, que reúnem manifestações contemporâneas, populares e folclóricas referentes
à história e aos costumes mineiros do passado e presente. Os trabalhos de adequação
do espaço para implantação do museu são de responsabilidade dos arquitetos Carlos
Maia, Débora Mendes, Eduardo França, Igor Macedo, Humberto Hermeto e Flávio
Grilo; (iv) o Centro de Arte Popular-Cemig: localizado nas imediações da Praça da
Liberdade, mais especificamente na Rua Gonçalves Dias, 1608, o prédio de características ecléticas datado de 1920 foi construído para ser uma residência e, posteriormente, serviu para o funcionamento do extinto “Hospital São Tarcísio”. Recentemente, após passar por uma intervenção, foi transformado em espaço cultural que
conta com um acervo de obras de arte popular das diferentes regiões de Minas Gerais.
A arquiteta responsável pelo espaço foi Janete Ferreira da Costa, já o projeto de museografia e a curadoria são de Eliane Guglielme e Mário Santos; (v) a Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Bessa: edifício em estilo arquitetônico modernista projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer, localiza-se no número 21 da praça e foi inaugurado em
1954. O prédio possui um teatro com capacidade para 220 pessoas, salas para cursos
e galeria de arte, além de um acervo com aproximadamente 260.000 títulos dentre
eles obras raras; (vi) o Arquivo Público Mineiro: considerado a instituição cultural
mais antiga do estado de Minas Gerais, foi criado em 1895, ainda na antiga capital
Ouro Preto. Em 1901 foi transferido para Belo Horizonte, ocupando um prédio
provisório; a partir de 1938 passou a ocupar o atual espaço que se encontra situado à
Avenida João Pinheiro, 372. A edificação caracteriza-se pelo estilo eclético e mantém
suas características originais. Seu acervo conta com aproximadamente 10.500 títulos,
dentre eles documentos que remontam aos períodos colonial, imperial e republicano,
além de um conjunto de fotografias, coleção de mapas produzidos no século XVIII e
o registro de diversos personagens da Inconfidência Mineira; (vii) o Museu Mineiro:
o edifício que abriga esse museu foi sede do Senado Mineiro e está situado à Avenida
João Pinheiro, 342. Suas características arquitetônicas seguem o mesmo padrão dos
edifícios históricos da Praça da Liberdade, seu acervo conta com aproximadamente
2.600 objetos provenientes de 36 coleções distintas de particulares e públicas; (viii) o
Centro Cultural Banco do Brasil: instalado no “prédio amarelo” da praça, o espaço
de 6 andares possui características arquitetônicas ecléticas com influências art déco,
foi inaugurado em 1930 e sediou a Secretaria de Segurança e Assistência Pública.
Atualmente, abriga o CCBB – Belo Horizonte, responsável por promover atividades
nas áreas de artes plásticas, artes cênicas, música e programas educativos. Conta com
um teatro com capacidade para 270 lugares, salas para exposições permanentes, salas
multiuso para atividades audiovisuais, debates, conferências, oficinas e café. Coube
ao arquiteto restaurador Flávio Grilo a responsabilidade pelos trabalhos de restauração do edifício que foi entregue ao público em 2012; (ix) o Palácio da Liberdade:
edifício de estilo arquitetônico eclético, tem sua inauguração datada de 1897 e foi
sede do governo do estado até 2010. Tombado pelo IEPHA/MG através do Decreto
Nº 16.956, de 27/01/1975, conta em seu interior com decoração variada, passando
do “Estilo Luís XV” para o “Estilo Art Nouveau”. Em 1989/1990 foi realizado o
inventário do acervo de bens móveis do Palácio da Liberdade, que acabaram por ser
catalogados em trinta e duas categorias, nas quais se incluem peças de mobiliário,
objetos de iluminação, esculturas, prataria, relógios, tapeçarias e uma rica pinacoteca. Atualmente é aberto à visitação pública guiada aos domingos; (x) a Casa Fiat
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de Cultura: que vai ocupar o então Palácio dos Despachos, um edifício de autoria do
arquiteto Luciano Amedée Peret; com linhas arquitetônicas modernas, possui quatro
pavimentos com vãos amplos e dimensões adequadas para receber grandes exposições
de artes plásticas. Conta, em seu vestíbulo, com um painel de Cândido Portinari,
alusivo à Inconfidência Mineira, datado de 1954.
Além dos referidos espaços, estão em processo de implantação: (i) o Inhotim
Escola: “o Projeto Inhotim Escola tem o objetivo de promover a difusão, formação
e fomento de artes visuais e de meio ambiente, a partir de estratégias educativas e
de inclusão social e cidadania” (CIRCUITO, 2013). Essa proposta será implantada
nos edifícios do Palacete Dantas e Solar Narbona, ambas originalmente destinadas a
residências. O Palacete Dantas foi construído em 1915, em estilo neoclássico, projetado pelo arquiteto/escultor Luiz Olivieri que integrou a Comissão Construtora;
sua planta divide-se em dois pavimentos. A edificação foi adquirida pelo governo
estadual em 1981 e, após sua restauração, o prédio passou a abrigar a Secretaria de
Estado da Cultura. Sobre o Solar Narbona, desconhece-se a data exata da construção
e a autoria do projeto; a partir de 1964 passou a pertencer ao estado, dando abrigo
à Delegacia Geral do Estado; em 1967 passou a abrigar a Fundação Estadual do
Bem Estar do Menor (FEBEM); e, em 1983, foi cedido à Secretaria de Cultura. O
Palacete Dantas e o Solar Narbona foram tombados pelo IEPHA/MG através do
Decreto Nº 18.531, de 02/06/1977. Quando incorporadas ao circuito as edificações
contarão com “programação centrada em arte e meio ambiente, abrigando exposições
de arte contemporânea, atividades artísticas e educativas, cursos, oficinas, mostras
de cinema, vídeo arte, apresentações de música, teatro e dança. O local também será
equipado com espaços de convivência, como café, bistrô, loja, pátio/praça e auditório”
(CIRCUITO, 2013); (ii) o Museu do Automóvel: será implantado em um galpão de
2.000 m² que faz parte do complexo do Palácio da Liberdade. “O espaço servia de
estacionamento para veículos do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais.
A implantação do museu contará com parceria do Veteran Car Club do Brasil, que
cederá o acervo de raridades para contar a história dos automóveis” (CIRCUITO,
2013). O Circuito Cultural Praça da Liberdade contará ainda com o (iii) Centro
de Informação ao Visitante: antigo Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves
(CAT), popularmente conhecido como “rainha da sucata”. Foi construído no final
dos anos 1980, a partir de um projeto pós-moderno de autoria dos arquitetos Éolo
Maia e Sylvio Podestá. Ousado, o projeto suscitou discussões e polêmicas na época
de sua construção, porém, mantém a mesma escala e “dialoga” criticamente com as
outras edificações da praça. A área construída é de 1.460 metros quadrados, no nível
térreo há um grande vão livre com espaço para exposições, além de um anfiteatro
com capacidade para 400 pessoas. O espaço está sendo recuperado para abrigar todas
as informações sobre o circuito.
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Figura 1: Roteiro do Circuito Cultural Praça da Liberdade

ESPAÇOS EM FUNCIONAMENTO

ESPAÇOS A SEREM IMPLANTADOS

1 - Centro Cultural Banco do Brasil
2 - Centro de Arte Popular – CEMIG
3 - Espaço TIM UFMG do Conhecimento
4 - Memorial Minas Gerais – VALE
5 - Museu da Minas e do Metal
6 - Palácio da Liberdade
7 - Museu Mineiro
9 - Biblioteca Pública Estadual
12 - Arquivo Público Mineiro
13 - Casa FIAT de Cultura

8 - Inhotim Escola
10 - Apoio ao Visitante do Circuito
11 - Museu do Automóvel

Fonte: Adaptado de O Circuito (2011).

Apresentado, tanto pelos órgãos oficiais quanto pela imprensa, conforme disse
Barbosa (2013), como “o maior complexo cultural do país e o único do mundo
fruto de parceria público-privada” (BARBOSA, 2013), os museus/espaços são
administrados por empresas privadas que realizam investimentos na recuperação
do patrimônio e na manutenção dos prédios. Nas palavras de Cristiana Pereira,
gerente do circuito:
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[...] este modelo de parceria público-privada possibilita que grandes empresas participem
e contribuam efetivamente com o avanço cultural da cidade. Mais que realizarem suas
atividades fins, os parceiros investem na implantação e manutenção de museus, espaços
de aprendizagem, salas de exposições e espetáculos, além de centros de memória que
consolidam a história de Minas Gerais, apresentando-a de forma gratuita ou a preços
populares (CIRCUITO, 2013).

Na lista de parceiros do governo do estado para a implantação do circuito
destacam-se: o Banco do Brasil, responsável pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que
além de Belo Horizonte conta com mais três unidades: em Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo; a Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), criada pelo então governador
Juscelino Kubitscheck, é uma empresa mista de capital aberto controlada pelo Governo
do Estado. Reconhecida patrocinadora de eventos culturais, a CEMIG é responsável
pelo Centro de Arte Popular; a EBX, uma holding que desenvolve negócios em mineração, energia, logística, petróleo e gás, etc; responde pelo Museu das Minas e do Metal;
a TIM, empresa multinacional da área de telefonia que atua em projetos e ações socioculturais e, no caso do Circuito Cultural Praça da Liberdade, atua em parceria com a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no Espaço TIM UFMG do Conhecimento; a VALE, fundada em 1942 em Itabira (MG), é hoje a segunda maior mineradora diversificada do mundo e a primeira em minério de ferro. No cenário do circuito
responde pelo Memorial Minas Gerais – VALE. Também aparecem como parceiros a
FIAT e o Instituto Inhotim, que serão responsáveis pelos espaços que levam seus nomes.
O governo do estado de Minas Gerais, desde o ano de 2002, colocou em pauta
o programa de Parceria Público-Privada (PPP), contudo, somente em 2007 foi efetivamente iniciado com o projeto de exploração da Rodovia MG 050; em 2009 foi
assinado um contrato para a construção de uma unidade de administração central
do Complexo Penal; em seguida, 2010, foi a vez da implantação, gestão, operação
e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado (UAI’s), em seis municípios mineiros, e da modernização, revitalização e concessão do Estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão); em 2012, conforme referenciado, foi tratado o Circuito
Cultural Praça da Liberdade e, em 2013, a operação e manutenção do Sistema Rio
Manso. Atualmente, dois projetos se encontram em licitação, o de implantação e
operação de UAI’s – (fase 2) e o de tratamento de resíduos sólidos urbanos. Sete
contratos já estão com os projetos concluídos, submetidos a consulta pública e têm
suas licitações previstas para 2014, a saber: o Contorno Metropolitano Norte; a Rota
Lund; o Aeroporto Regional da Zona da Mata; o Centro Empresarial Gameleira; a
Unidade de Atendimento Integrado (UAI) – Praça Sete de Setembro; o transporte de
passageiros sobre trilhos (metrô de BH); e a implantação e operação de rede de água e
esgoto no norte de Minas (Copanor 2). Existem ainda cinco projetos em elaboração,
cujos trâmites deverão ocorrer no segundo semestre de 2014 ou em 2015, são eles:
implantação e operação de infraestrutura de recolhimento de veículos irregulares
na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); serviço de emplacamento de
veículos do Departamento Estadual de Transito de Minas Gerais (DETRAN/MG);
implantação e operação da sede própria do DETRAN/MG; Contorno Metropolitano
Leste; e a reforma e operação do Estádio Mineirinho. Para o gerente-executivo do
Programa de Parceria Público-Privada do Estado de Minas Gerais, Marcos Siqueira:
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[...] o grande diferencial do programa de Minas Gerais, que tem ocasionado, inclusive,
reconhecimento mundialmente, está na sua execução. No Estado, o programa é coordenado pela Unidade de PPP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (Sede), o que centraliza os projetos. Isso permite que a troca de experiências
de um projeto para outro seja quase instantânea, permitindo anteceder aperfeiçoamentos
no modelo. Com a criação desse núcleo central de estabelecimentos de projetos foi possível criar uma troca de aprendizado entre os setores envolvidos. Cada um compartilhou
sua experiência e foi possível descartar o que não deu certo, arrumar o que poderia melhorar e fixar o que já estava perfeito. (BIANCHETTI, 2014)

Fica bastante claro que as políticas públicas elaboradas pelo estado de Minas
Gerais, nas mais variadas áreas, inclusive de cultura, estão ancoradas na tendência
contemporânea neoliberal da mercantilização. Tal posicionamento exige, daqueles
como nós que se dedicam às análises e estudos sobre o território urbano, reforço
ao alerta de estudiosos como Harvey, para quem o “empresariamento das cidades”
é uma política pública que tende a mascarar a realidade, desviando a atenção das
pessoas dos problemas relacionados ao desenvolvimento urbano (HARVEY, 1996.).
Da mesma forma, a “espetacularização”, como transformador de uma realidade
diversa, complexa e contraditória em mercadoria, desperta o interesse de empreendedores privados que dão apoio às iniciativas de recuperação de imóveis históricos e
equipamentos visando ao interesse econômico.
Iniciativas que focam a preservação e conservação de edificações históricas, utilizando o discurso do “novo uso”, são uma realidade e um sucesso há décadas, basta
lembrarmos os exemplos do Opera House (França/1993); da Pinacoteca do Estado de
São Paulo (São Paulo/1998); do Reichstag (Alemanha/1999); da Tate Modern (Inglaterra/2000); etc.; no entanto, muitas dessas ações vêm acompanhadas de processos
segregacionistas danosos à sociedade. A Revista Veja BH, publicada em 28 de agosto
de 2013, trouxe a seguinte manchete em sua capa: “UM ESPETÁCULO - com a
inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil, na terça (27), a Praça da Liberdade
firma-se como o principal pólo de entretenimento da cidade” (CARVALHO, 2013).
Apesar das mais de quatro páginas destinadas ao assunto, infelizmente, a reportagem
não abordou um simples posicionamento crítico: esse entretenimento é para todos?
Não há dúvida de que incrementar e enaltecer os aspectos culturais de uma
sociedade são ações de extrema relevância, da mesma forma que a participação
popular ainda é a melhor maneira e a mais democrática para melhorar as condições
de vida de todos. Mas, para que se tenha resultados que atendam satisfatoriamente à
maior parte da população, é necessário que esta mesma população esteja capacitada
para opinar, coerentemente, sobre as ações a serem implantadas. Considerando as
características da sociedade brasileira, seria conveniente, concomitante à implantação
de políticas culturais, realizar forte incremento nas políticas públicas de educação
para que a sociedade, de maneira geral, possa verdadeiramente compreender e beneficiar-se de sua cultura.
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Abstract:

Contemporaneity is contradictory and characterized by the
confrontation of views and different ideas about the same phenomena. In this way, reflect
critically about cultural heritage in contemporary cities is the main purpose of this paper.
Its structure was organized as follows: first it was conceptually and historically the cultural
heritage with emphasis on the concept of identity. The urban territory was discussed from
the gentrification and dramatization processes, characteristics of the contemporary world.
The Circuito Cultural Praça da Liberdade, located in Belo Horizonte (MG), was the
object of study with the purpose of analyzing an urban public politic.

Keywords:

cultural heritage; urban territory; Circuito Cultural Praça da
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Rio de Janeiro
“tipo Colômbia”:
jogo de escalas, controle territorial
e segurança urbana
Licio Caetano do Rego Monteiro
Resumo:

O presente artigo tem por objetivo analisar a política de implantação
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro a partir de uma comparação com a experiência das políticas de segurança desenvolvidas na Colômbia nos marcos
da Política de Consolidação da Segurança Democrática (2007). Numa análise comparativa, identificamos a transição de uma imagem negativa da violência colombiana, usada
de diferentes maneiras para se referir à situação de violência urbana do Rio de Janeiro,
para uma imagem positiva do modelo colombiano de segurança, assimilado no contexto
das políticas de segurança pública na metrópole carioca. O uso do modelo colombiano
como referência para analisar a política de segurança pública no Rio de Janeiro não se
prende somente à transferência de experiências de políticas públicas (policy transfer),
mediada pelos atores institucionais, mas inclui processos mais ou menos espontâneos, como
a produção da imagem urbana (ou nacional, no caso da Colômbia), as estratégias de
controle territorial, a relação entre segurança e ganhos econômicos, a combinação entre
modalidades de segurança pública e segurança privada criminal e os efeitos de “ integração
excludente” no tecido socioespacial urbano.

Pa l av r a s - c h av e:

Rio de Janeiro; Colômbia; segurança pública;

controle territorial; violência.

Rio de Janeiro – Colômbia:
jogo de imagens, jogo de escalas
“Tipo Colômbia” é uma expressão que surge no Rio de Janeiro em meados dos
anos 2000 para caracterizar situações de tensão da criminalidade violenta na cidade.
Tornou-se parte do vocabulário popular do Rio de Janeiro, difundido pelo funk
carioca. O sentido da expressão é o de identificar uma situação de violência urbana
que se assemelha à imagem construída sobre o que se passa na Colômbia. Nesse
sentido, o “tipo Colômbia” cantado nas letras de rap1 é bem próximo da imagem da
Colômbia que jornalistas e políticos utilizam como referência para alertarem sobre
os altos índices de criminalidade violenta nas grandes cidades brasileiras. A diferença
é que, no rap, o “tipo Colômbia” assume um sentido ambíguo de denúncia e, ao
mesmo tempo, exaltação da violência. É o que podemos verificar na letra de Uma
hora da Manhã, de MC Frank 2:
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1 A expressão “tipo
Colômbia” aparece principalmente no rap 1 Hora da
Manhã, do MC Frank, mas
também em Árvore seca, é
nós, dos MCs Kan e Tula, em
referência à favela da Árvore
Seca, no bairro do Lins, Rio
de Janeiro.
2 MC Frank nasceu no
Complexo do Alemão. Depois
de morar em Madureira,
retornou à comunidade de
origem, começou a compor
suas primeiras letras de
funk e emplacou diversos
sucessos. Depois de se
destacar com letras de rap
proibidão, hoje se dedica ao
funk ostentação e mora num
condomínio fechado.

R I O

3 Nova Brasília e Fazendinha são duas comunidades
que compõem o Complexo
do Alemão, na Zona Norte
do Rio de Janeiro. “Boca” é
como são chamados os pontos de venda de droga no varejo no Rio de Janeiro.
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Uma hora da manhã o bonde todo se apronta
Desce pelas vielas no estilo tipo Colômbia...
Pá-pum...tipo Colômbia...pá-pum tipo Colômbia...
Tipo... tipo... tipo Colômbia...
Um abraço responsa pros manos da Nova Brasília
Só amigo pesado no estilo tipo guerrilha
Pá-pum...tipo guerrilha... tipo guerrilha...
Tipo... tipo... tipo guerrilha
Eu sou o MC Frank mando sem perder a linha
Sou fiel meu mano da boca da Fazendinha
Tipo farinha...tipo farinha... Tipo... tipo... tipo farinha
Catatau se liga aí porque agora eu vou mandar
Abre o caminho porque aqui é nós que tá...
Nós que tá...nós que tá...no estilo... no estilo Bagdá
Nós que tá...nós que tá...no estilo Bagdá...no estilo Bagdá
Quando eu tava subindo não deu para acreditar
Tiro pra caraca no estilo Bagdá
Se liga neguinho nessa sacanagem
O bonde de homem bomba no estilo Osama bin Laden
Pra quem não tá ligado, se liga na explosão
Só muleque bomba no estilo Afeganistão pá-pum...
Vem cá não... Vem cá não... É tipo Afeganistão [...]3

Intercalado com sons de tiros de fuzil, o rap de MC Frank constrói uma superposição de imagens da violência que conecta diferentes lugares e situações, um continuum entre a realidade do conflito nas “vielas” dos morros cariocas e os vários tipos e
estilos – Colômbia, guerrilha, “farinha” (cocaína), Bagdá, Osama bin Laden e Afeganistão. A livre associação que emerge numa letra de rap “proibidão” – que só circula
fora de circuito comercial legal por conta das letras potencialmente censuradas – não
está muito distante das construções políticas que concebem esses diferentes contextos
locais e nacionais de violência como expressão de um mesmo processo.
Durante os anos de crescimento da violência urbana no Rio de Janeiro, nas
décadas de 1990 e 2000, era muito comum ouvirmos nos telejornais e discursos políticos um alerta de que a situação da criminalidade carioca poderia atingir os mesmos
níveis existentes na Colômbia. O país andino era o modelo de uma situação-limite
dentro da América Latina, com altos índices de homicídio, infiltrações criminais em
todos os poderes constituídos e uma forte projeção do poder dos cartéis nas grandes
metrópoles do país. Foi a partir dos anos 1980 que a criminalidade violenta associada ao tráfico de drogas na Colômbia começou a ganhar destaque internacional
tanto como exemplo de guerra urbana quanto do que se convencionou chamar de
criminalidade transnacional. Os cartéis colombianos e a figura de traficantes internacionais de drogas, como Pablo Escobar, tornaram-se a imagem difundida desse novo
inimigo, que se diferenciava do criminoso comum das grandes cidades, do inimigo
interestatal das guerras regulares e da insurgência política dos anos da Guerra Fria.
Nos anos 2000 um novo aspecto de comparação entre Rio de Janeiro e
Colômbia veio à tona: o crescimento das milícias que estabeleciam um poder territorial em favelas e zonas periféricas da cidade, quase sempre atuando com a anuência
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policial. No início de 2007 o jornal inglês The Observer publicava uma matéria sobre
o poder das milícias e os conflitos com os traficantes no Rio de Janeiro. Na reportagem o deputado estadual Marcelo Freixo dizia temer que a expansão das milícias
no Rio pudesse “criar um novo cenário de violência” no Rio, similar ao crescimento
dos paramilitares de direita na Colômbia (PHILLIPS, 2007). A conivência do poder
público com os grupos milicianos foi apresentada como um indicador do grau de
apodrecimento do aparato estatal no Rio de Janeiro, principalmente das instituições estaduais. As milícias começavam a ser identificadas como um desafio específico
dentro do contexto da violência urbana carioca.
As imagens da violência colombiana são reproduzidas no noticiário televisivo,
nas páginas dos jornais, na argumentação política, nos filmes e séries, etc. Empacotase um repertório padrão: execuções sumárias feitas pelos sicários, grandes carregamentos de cocaína, infiltração e corrupção do aparelho estatal, ostentação de riquezas
e consumo conspícuo dos traficantes e controles mafiosos em comunidades marginalizadas. O procedimento comum é o de reduzir a complexidade dos fenômenos
de violência na Colômbia a algumas poucas imagens-síntese que rotulam mais do
que esclarecem. Num mundo onde a comunicação política é cada vez mais mediada
por imagens, é importante identificar os discursos enquadrados na representação dos
fenômenos (WILLIAMS, 2003). As imagens-síntese são banalizadas para o grande
público e chegam antes de qualquer interpretação mais sofisticada sobre os assuntos
em pauta.
O que chamamos aqui de “tipo Colômbia” é o procedimento de interpretar os
fenômenos da insegurança social e estatal a partir de imagens sintéticas da violência
colombiana, cujos significados variam no âmbito regional sul-americano. A expressão
“tipo Colômbia” propõe ao mesmo tempo um jogo de imagens – das imagens-síntese
da criminalidade violenta colombiana que se associam às imagens-síntese da violência
local nas favelas cariocas – e um jogo de escalas – do conflito interno colombiano em
escala nacional e regional (andina e sul-americana) ao conflito urbano em escala local
na metrópole carioca.
O jogo de imagens pressupõe uma margem de autonomia entre a imagem
produzida/assimilada e a realidade fenomênica dos conflitos em questão. Não se trata
de desqualificar a imagem como mero estereótipo, mas trilhar as maneiras como
imagens de um país e de uma cidade habilitam múltiplos discursos e práticas a partir
das analogias produzidas. O jogo de escalas, por sua vez, não é uma prerrogativa do
pesquisador que estabelece conexões entre distintos níveis para formular hipóteses e
questões, mas um recurso comum ao repertório discursivo dos diferentes atores que
elaboram suas conexões interescalares na prática e no discurso.
Os diferentes níveis e escalas de segurança são misturados para expressar uma
ameaça difusa. Essa assimilação de diferentes níveis e escalas dentro de uma mesma
lógica de segurança, muitas vezes caracterizada como transnacional, foi recorrente no
período pós-11 de setembro em relação ao combate ao terrorismo. Buzan e Waever
(2009) se referem a esse fenômeno como “macrossecuritização”: um tipo de securitização que ocorre “em uma escala maior do que as coletividades tradicionais de um
nível (estados, nações) e na qual se busca empacotar juntas as securitizações desses
níveis em uma escala “mais alta” e mais abrangente” (BUZAN; WEAVER, 2009,
p.257). Num sentido similar, Katharyne Mitchell (2010) explorou a transposição
das narrativas urbanas do medo associado a espaços não governados na escala local
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de Nova Iorque para os espaços da segurança internacional, mostrando o uso da
linguagem do controle da ordem urbana – como a teoria das “janelas quebradas” e a
política de “tolerância zero” – transposta para as práticas de segurança na ocupação
do Iraque, a partir de 2003. No caso das “janelas quebradas”, a transposição de
escalas é mediada pelo recurso a imagens cotidianas e próximas para justificar ações
em lugares distantes.
A conexão Rio de Janeiro – Colômbia remete a procedimentos análogos de
inserção de temas de uma “escala mais alta e mais abrangente”, seja o terrorismo
global, seja a guerra às drogas nos Andes e a guerra contrainsurgente na Colômbia,
numa escala menor e mais restrita, mais tangível ao cotidiano local – no caso, a
cidade do Rio de Janeiro. Analisamos a superposição de imagens que conectam o
nível regional sul-americano relacionado ao conflito colombiano à segurança urbana
do Rio de Janeiro. O objetivo é demonstrar como a analogia entre as imagens da
violência nessas diferentes escalas permite interpretar a difusão e a assimilação de
modelos de segurança nos casos de Brasil e Colômbia.

A imagem de um modelo colombiano bem sucedido
A partir de meados dos anos 2000 a imagem-síntese da violência colombiana
passou a conviver com outra imagem, também parcial e simplória, do “sucesso”
colombiano no combate às drogas e à guerrilha. A Colômbia “vitoriosa” foi difundida na mídia e em espaços políticos e institucionais através de diversos exemplos: o
modelo de segurança pública de Medellín, a ordem urbana de Bogotá, a “recuperação
dos territórios” da guerrilha e do tráfico, a confiança adquirida junto aos Estados
Unidos, a multiplicação do aparato militar estatal pelo território colombiano e os
índices positivos da segurança. Em 2009 o então diretor da polícia nacional colombiana, Óscar Naranjo, afirmava que a estrutura do tráfico de drogas na Colômbia
estaria abalada pelo sucesso obtido pelas forças de segurança (VARGAS, 2011).
Essa nova imagem-síntese do conflito colombiano percorreu a América Latina,
tendo favorecido a adoção do modelo colombiano no México e a difusão das lições
colombianas na América Central e até mesmo no Paraguai (ABENTE, 2010). Em
dezembro de 2006 o recém-eleito presidente mexicano, Felipe Calderón, declarava
guerra às redes criminosas do país e à violência ligada ao tráfico de drogas, colocando as Forças Armadas como instrumento dessa nova “guerra”. Estavam lançadas
as bases para a Iniciativa Mérida, programa de assistência militar e policial acordado
em março de 2007 entre Estados Unidos e México e iniciado ao final do mesmo ano.
A Iniciativa Mérida tinha como inspiração o Plan Colombia, caracterizado por um
“êxito” que deveria ser replicado pelos Estados Unidos no México (VARGAS, 2011;
HAUGAARD; ISACSON; JOHNSON, 2011, p.1-3). O mesmo general reformado
colombiano Oscar Naranjo, que anunciara o sucesso do caso colombiano, passou a
atuar, desde 2012, como assessor do presidente mexicano Enrique Peña Nieto. O
colombiano foi recentemente acusado de fomentar grupos paramilitares no México
como estratégia de combate ao tráfico de drogas (ÓSCAR, 2014).
As lições da experiência colombiana não tardaram em chegar ao Brasil, no
contexto das soluções para a “guerra urbana”. Após a reeleição de Uribe em 2006,
notícias e comentários políticos na mídia começavam a difundir “as lições da Colômbia”
e o modelo colombiano de combate ao crime organizado. Foi o que apareceu, por
120
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exemplo, no artigo de opinião de três deputados federais recém-chegados de uma
visita institucional às cidades colombianas. A lição da Colômbia (FRUET; ARAUJO;
HENRY, 2007) – e, um ano depois, na reportagem As lições da Colômbia para o Brasil
(AQUINO, 2008). Entre os aspectos registrados pelos dois textos podemos citar:
a acentuada redução dos índices de criminalidade, os programas de longa duração
alheios às mudanças de governo, a desmobilização dos paramilitares, a recuperação
de áreas degradadas, o policiamento ostensivo e a atuação das Forças Armadas no
combate à criminalidade. A assimilação das políticas de segurança colombianas como
modelo ou lição transitou entre a mídia e o poder público numa via de mão dupla,
como veremos no caso do Rio de Janeiro.
A conexão Rio – Colômbia teria uma primeira escala na Colômbia logo no
início de 2007. O então governador recém-eleito no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
tendo como principal desafio de seu governo a questão da segurança pública, fez
sua primeira viagem ao exterior, logo no segundo mês de mandato, justamente
para a Colômbia, a fim de buscar soluções para a criminalidade urbana no Rio de
Janeiro. Acompanhado dos governadores do estado de Minas Gerais e do Distrito
Federal, o governador Cabral visitou Bogotá e Medellín e anunciou que seu principal objetivo era o de “ver como eles [os colombianos] conseguiram recuperar áreas
degradadas dentro da periferia e favelas que antes eram verdadeiros infernos e hoje
são áreas tranquilas com boa qualidade de vida” (AGENCIA ESTADO, 2007). Na
pauta da visita estava também o aprendizado de experiências de profissionalização e
gestão da polícia. Logo, a questão da segurança foi o principal destaque da agenda
do governador Sérgio Cabral, com ênfase na recuperação de áreas degradadas e na
gestão policial.
O projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), lançado em dezembro
de 2008, foi inspirado diretamente nas experiências colombianas de controle da
violência em grandes cidades, cujos principais símbolos eram as cidades de Medellín
e Bogotá4. Essa vinculação entre os dois projetos não é nenhuma novidade, ela consta
no primeiro parágrafo da apresentação da página oficial da UPP. Antes mesmo do
projeto das UPPs, por ocasião da organização dos Jogos Pan-americanos no Rio
de Janeiro, em 2007, o Programa Espaços Urbanos Seguros (PEUS) já introduzira
uma primeira tentativa de enfrentamento da criminalidade através de sua dimensão
socioambiental e comunitária, inspirada na gestão das Juntas Comunales de Bogotá.
O PEUS atuou na revitalização de espaços públicos de lazer em 29 áreas de contato
entre as favelas e a cidade formal, mas seu alcance e duração foram limitados
(SOUZA; COMPANS, 2009).
Além da imagem do “sucesso colombiano”, a imagem da “violência colombiana” também foi recuperada para forçar uma sobreposição entre as imagens dos
inimigos comuns enfrentados pelos projetos colombiano e brasileiro. Na publicação
oficial UPP5, a relação entre o Rio de Janeiro e a Colômbia aparece de maneira superdimensionada, com um destaque para um inverossímil vínculo entre o Comando
Vermelho (CV) e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), estabelecido na década de 1980:
A história do poder paralelo do narcotráfico no Rio de Janeiro teve início nos anos 70,
quando bandidos comuns se aliaram e fundaram o grupo Falange Vermelha. Na década
de 80, a falange se transformou na facção criminosa “Comando Vermelho” (CV), parceiro
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4 Um importante antecedente do projeto de UPP no
Rio de Janeiro foi o projeto
de Grupamentos de Policiamento de Áreas Especiais
(GPAE), iniciado em 2000,
em algumas poucas comunidades da Zona Sul do Rio
de Janeiro, mas sofreu descontinuidades ao longo dos
anos seguintes e foi substituído pelas UPPs.

5 A publicação cujo título
é UPP está disponível online no link Livro das UPPs:
a UPP veio pra ficar. O livro
impresso é difundido para
autoridades como a síntese
do projeto UPP, como se vê
na foto da reportagem Haiti
deve receber Unidade de Polícia Pacificadora nos moldes
do Rio (HAITI, 2013).
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das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que se tornaram o principal
fornecedor de drogas aos traficantes brasileiros. O CV controlava o tráfico de drogas e
armas e estava por trás de assaltos a bancos e roubos de carros no Rio de Janeiro. A cocaína
fornecida pelas FARC foi responsável pela grande ampliação do poder dessa facção. O
Brasil entrou na rota internacional da droga como ponto de distribuição e mercado consumidor. No rastro da cocaína veio o armamento pesado, como pistolas, metralhadoras,
fuzis, granadas e até armas antiaéreas. Em 2001, os serviços de inteligência dos EUA, da
Colômbia e do Brasil relataram que as drogas das FARC representavam 70% de toda a
cocaína que entrava no Brasil. (RIO DE JANEIRO, [20--], p. 14).

A posição política expressa no documento oficial do governo do estado do Rio
de Janeiro estabelece infundadas relações causais entre as FARC e o tráfico de drogas
no Brasil e busca, com isso, inserir o projeto das UPPs num quadro de referência mais
amplo da “guerra às drogas”, reforçando a ideia do Rio de Janeiro “tipo Colômbia”.
Para além dos documentos e discursos oficiais que estabelecem conexões explícitas entre os projetos de gestão urbana e de segurança da Colômbia e do Rio de
Janeiro, propomos explorar conexões mais sutis para trilhar outras vias de comparação entre processos similares ocorridos nos dois casos. E isso não passa somente
pela experiência de Medellín e Bogotá, mas, em escala mais ampla, deve trazer à tona
os contextos regionais de diferentes zonas de conflito na Colômbia.

Segurança pública tipo Colômbia
Para entender como as políticas de segurança pública desenvolvidas no Rio de
Janeiro a partir de meados de 2000 foram impactadas pela experiência colombiana, é
preciso ampliar a escala da gestão urbana para a escala da estratégia nacional da segurança
na Colômbia. Alguns dos aspectos de comparação a serem destacados são: a relação entre
segurança pública e segurança privada ilegal, a simbiose entre segurança e desenvolvimento, a fronteira móvel da segurança, a abordagem territorial e a integração excludente
das áreas recuperadas. Analisaremos os três primeiros e os dois últimos separadamente.

Segurança pública e segurança privada de origem criminal
No segundo governo Uribe (2006-2010) as políticas colombianas de segurança
passaram a ser estruturadas de acordo com o que Ricardo Vargas qualificou como
“consolidação da simbiose entre ‘segurança e desenvolvimento’” (2010, p.75), materializada na Estratégia de Recuperação Social de Territórios (ERST). O modelo de
interpretação de Vargas analisa duas modalidades de vínculo entre segurança e desenvolvimento: a primeira se desdobra a partir das políticas públicas de segurança, como
o Plan Colombia; a segunda a partir da “segurança privada de origem criminal”,
no caso colombiano os paramilitares. Ambas desembocam na Estratégia de Consolidação de Territórios. O sentido do desenvolvimento, na abordagem de Ricardo
Vargas, é limitado à dimensão das oportunidades econômicas geradas.
O esquema de Vargas chama atenção para alguns aspectos. Em primeiro lugar,
ao colocar lado a lado as duas modalidades de segurança – pública legal e privada
ilegal (paramilitares) –,ele possibilita enxergar suas funções comuns e possíveis arti122
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culações. Na Colômbia as fronteiras móveis da segurança se projetaram sobre as zonas
ocupadas pelos cultivos ilícitos e pelas guerrilhas, estabelecendo um controle territorial através das forças regulares do Exército e da Polícia Nacional Colombiana, mas
também através dos grupos paramilitares. O confronto das forças oficiais e dos paramilitares contra as guerrilhas era muito mais intenso e recorrente do que o das forças
oficiais contra paramilitares, o que se configuraria como um modelo justaposto de
segurança pública legal e privada ilegal, ambos os braços atuando simultaneamente
contra um inimigo comum. Com a política de desmobilização dos paramilitares,
implantada a partir de 2004, o modelo justaposto passa a se configurar como um
modelo sucessivo, no qual a segurança privada ilegal dos paramilitares é substituída
pelas forças oficiais estatais colombianas.
Figura 1: Segurança e desenvolvimento: conflito armado e política pública no contexto
do conflito colombiano

Fonte: Vargas (2010), traduzido pelo autor.

Em segundo lugar, a análise de Vargas destaca a dimensão econômica da recuperação dos territórios. Entre os objetivos da política colombiana está o de “converter
a guerra numa oportunidade para uma maior e mais efetiva disponibilidade dos
recursos naturais existentes nesses territórios, gerando condições de segurança para
o investimento de grandes capitais” (VARGAS, 2010, p. 89). A fronteira móvel da
segurança abre caminho para novas fronteiras de investimento, inserindo dentro da
economia formal áreas estratégicas em termos de recursos naturais (petróleo, carvão,
minérios, agrocombustíveis) e de logística (pasos de frontera, rodovias, megaprojetos), além de grandes centros consumidores e bacias de mão de obra. Em ambas
as modalidades o controle territorial implica a potencial exploração econômica. Na
primeira temos uma via institucional de políticas definidas através de subsídios ou
de entrega de recursos pelo governo central sem um plano de desenvolvimento local
comunitário. Já na segunda modalidade os capitais acumulados, num contexto de
violência privada, via expropriação e domínio de mercados ilegais, são reinvestidos na
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economia legal, no intuito de “normalizar e legalizar os processos de controle territorial que se cumpriram mediante o uso privatizado da força” (VARGAS, 2010, p.9091). É um caso quase didático do que poderia ser caracterizado como “acumulação
por expropriação”, no sentido de Harvey (2004).
A dinâmica da violência paramilitar colombiana mesclava objetivos de guerra
contrainsurgente e abertura de frentes econômicas – o que caracterizamos aqui
como fronteira móvel da segurança, conceito válido também para o caso da atuação
das forças oficiais de segurança. A ideia de fronteira móvel da segurança pressupõe
a sucessão de momentos, de uma primeira fase de violência exacerbada para uma
segunda fase de uso controlado da violência para extração das rendas de proteção e
a incorporação sucessiva e permanente de novas áreas nesse processo. A demanda de
segurança é difundida e suprida pelos próprios agentes da insegurança.
Ricardo Vargas (2010) traz o exemplo do processo ocorrido na região do Bajo
Atrato, no Urabá chocoano, litoral pacífico norte colombiano, fronteira com o Panamá.
Através de assassinatos seletivos, massacres, torturas, bloqueios econômicos e deslocamento forçado da população, a instabilidade gerada pela atuação paramilitar do Bloque
Élmer Cárdenas (BEC) no período de confrontação contra as guerrilhas, entre 1999 e
2002, engendrou oportunidades de expropriação e aquisição de ativos desvalorizados.
Esses ativos, como terras e imóveis, foram depois revalorizados com o reordenamento
paramilitar do território e com a posterior desmobilização dos paramilitares e da normalização do poder público. A partir de 2002, após a expulsão da guerrilha, o foco da ação
paramilitar se voltou contra a população civil, resultando em deslocamentos forçados de
grupos indígenas, afro-colombianos e camponeses (7.763 pessoas deslocadas em 2002,
segundo a Diocese de Quibdo), numa área que coincidia com espaços previstos para
implantação de projetos de cultivo de palma africana, extração de madeira e mineração.
Em 2004, com a desmobilização do BEC, os paramilitares que haviam se apropriado
das terras durante o período de conflito buscaram se legitimar como interlocutores
locais para as políticas de desenvolvimento pós-desmobilização. O principal líder do
BEC, Freddy Rendón (“El Alemán”), entrega ao governo a Propuesta de Alternatividad
Social (PASO), elaborada para reinserir os ex-combatentes paramilitares e as famílias
deslocadas – pelos próprios paramilitares – em projetos agroindustriais associados aos
empresários da região, além de firmar um compromisso com a extinção dos cultivos
ilícitos – que eles mesmos haviam introduzido.
Situações similares podem ser encontradas em contextos urbanos, como na
cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela (NOVAES; REGO
MONTEIRO, 2008). A incursão paramilitar do Bloque Catatumbo em 1999 na
região metropolitana de Cúcuta e no entorno regional se deu de forma associada à
entrada de grupos empresariais, principalmente oriundos de Medellín, que tiraram
vantagens do período de conflito para adquirir negócios rentáveis na cidade a preços
desvalorizados. O controle paramilitar se estendia das atividades ilegais (cultivos
ilícitos, tráfico de drogas e contrabando) à economia legal através da cobrança pela
proteção. A economia urbana foi aquecida pelos ingressos da lavagem de dinheiro,
com expansão comercial e imobiliária, num contexto de altos índices de violência
e de conivência tácita do poder público. Mesmo após a desmobilização do Bloque
Catatumbo, em 2004, a dinâmica do controle territorial exercido pelas chamadas
novas “bandas criminais” persistiu, assim como o poder econômico dos agentes que
se beneficiaram do período de domínio paramilitar.
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O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Como dissemos, as conexões
entre Colômbia e Rio de Janeiro devem ultrapassar o marco das imagenssíntese da “violência” e do “sucesso” e estabelecer analogias mais complexas que
permitam uma interpretação dos fenômenos cariocas à luz da experiência colombiana. Alguns aspectos podem ser colocados em destaque, como a relação entre
a estratégia oficial e a territorialidade das milícias no Rio de Janeiro, a simbiose
entre segurança e desenvolvimento e a “integração excludente” dos territórios
marginalizados. O fluxograma, livremente inspirado no esquema de Vargas
(2010), sintetiza a analogia proposta.
Figura 2: Modalidades de controle territorial, segurança e desenvolvimento no
contexto da violência urbana do Rio de Janeiro

6 Segundo o estudo de Marcelo Neri et. al. (2011, p. 41),
o acréscimo do aluguel nas
áreas de favela com UPP foi
6,8% maior do que no “asfalto”, mas não fica claro se
a comparação é feita diretamente com o “asfalto” da
área de entorno das favelas
com UPP ou se com a cidade
como um todo.
7 A reportagem “Efeito UPP”
na valorização imobiliária
chega a 15% (LEITE, 2013)
cita recente estudo que
aponta que “15% de todo o
crescimento verificado no
preço médio dos imóveis da
cidade, desde 2008, estão
relacionados à instalação de
UPPs e, consequentemente,
à redução dos índices de criminalidade nas áreas”.
8 Empresas como EBX, CocaCola, Souza Cruz, Bradesco
Seguros e CBF são algumas
das empresas parceiras de
um futuro fundo de investimentos (RODRIGUES, 2013,
p. 97). O Livro das UPPs
cita somente a parceria já
consolidada com a EBX: “o
governo, em parceria com o
Grupo EBX, está investindo
no reaparelhamento da polícia” (RIO DE JANEIRO, [20--],
p. 31).

Fonte: elaborado pelo autor a partir do modelo de Vargas (2010).

A simbiose entre segurança e desenvolvimento, para ficarmos nos termos de
Vargas, aparece em diferentes aspectos: a valorização imobiliária no interior das
comunidades onde as UPPs são instaladas6 e nas áreas formais do entorno das comunidades7; a entrada e a formalização de serviços pagos e os novos empreendimentos
locais ou introduzidos de fora sob a lógica da “abertura de oportunidades”. A parceria
entre os governos municipal e estadual é complementada pela parceria empresarial
para o financiamento do projeto8, inclusive com a criação de um Fundo de Investimentos em Participações da UPP9. A solução da segurança no Rio de Janeiro é
difundida internacionalmente como um fator determinante para o novo momento
de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro.10
Em 2011 o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas publicou
um estudo sobre a viabilidade econômica das UPPs, através de uma “relação sinérgica
entre segurança e economia” (NERI et al., 2011, p.44), que resultou na proposta
de “Upgrades Produtivos Populares” a serem agregados ao programa de segurança.
O desafio seria traduzir em ganhos econômicos e de bem-estar social os “grandes
choques” promovidos pelas UPPs, através do microcrédito, da formalização e do
acesso dos moradores da favela ao mercado de trabalho, configurando a “abertura
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9 “O objetivo é organizar
uma carteira de investimentos sociais em comunidades
pacificadas e não pacificadas
do Rio e oferecer as cotas do
fundo a investidores brasileiros e estrangeiros”. (BATISTA,
2013).
10 Em 2011 o governador
Sérgio Cabral Filho, durante
visita a Washington, falou
para uma plateia de empresários sobre o novo momento do Rio de Janeiro e o papel
das UPPs: “Uma das grandes
prioridades do nosso governo é a segurança pública.
Vemos esse combate à criminalidade como essencial para
a melhoria da qualidade de
vida da população do nosso
estado e como fator decisivo para o desenvolvimento
econômico do Rio de Janeiro”
(RODRIGUES, 2013, p.92).
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11 Sobre a relação entre as
milícias e seu poder eleitoral
ver Juwer (2013).

12 A justificativa do comandante da operação era de
que não fazia parte do modo
de atuação das milícias reagir à presença policial. Casos
como esse foram explorados
em recente artigo de Eduardo Rodrigues (2014).
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da economia das favelas”, o choque de progresso que seguia ao choque de ordem das
UPPs – principalmente “nas áreas mais ricas que sofriam maiores perdas de capital
em função da violência pregressa” (NERI et al., 2011, p.40).
A segurança privada ilegal, que na Colômbia ficou conhecida como grupos de
paramilitares, guarda similaridade com as milícias do Rio de Janeiro, modalidade
de “grupo criminoso armado com domínio de território” (SILVA; FERNANDES;
BRAGA, 2008) formado, via de regra, por agentes das forças oficiais de segurança,
reformados ou na ativa. As milícias extraem seus lucros em atividades que dependem
do domínio territorial exercido pelo poder armado: “empreendimentos imobiliários”
em loteamentos ilegais e irregulares nas áreas de expansão urbana, cobrança por
segurança privada de domicílios e estabelecimentos, controle de transporte alternativo (a “máfia das vans”), comércio de botijões de gás e serviço de TV a cabo, além da
ascensão a cargos políticos e vitórias eleitorais baseadas no controle dos votos em seus
domínios11 (SILVA, FERNANDES; BRAGA, 2008, p. 18-19).
Sobre a relação entre forças oficiais e as milícias, chama atenção o fato de que as
UPPs não são implantadas nas áreas das milícias – a única exceção foi a UPP do Batan
(Realengo), estabelecida em 2009. Como cartografa Eduardo Rodrigues (2013), as áreas
de concentração das UPPs estão nas Zonas Sul e Norte da cidade, e as áreas das milícias
na Zonas Norte e Oeste e na baixada de Jacarepaguá (entre os Maciços da Tijuca e da
Pedra Branca), configurando o que chamamos de modelo justaposto da segurança pública
e da segurança privada ilegal, de modo similar ao que ocorreu na Colômbia nos anos
1990 e 2000, mas sem qualquer programa de desmobilização das milícias, como no caso
colombiano. No caso do Rio de Janeiro houve um processo de combate às milícias que
transitou do poder legislativo, através da Comissão Parlamentar de Inquérito finalizada
em 2008, ao poder judiciário, com a condenação de cerca de 720 milicianos, sem, no
entanto, uma ação coordenada do poder executivo em seus diversos níveis.
O conflito armado se mantém ativo nas zonas de contato entre tráfico e milícia
ou entre tráfico e UPP, sendo que, em 2013, ressurgiram situações de conflitos entre
traficantes e forças públicas dentro das próprias comunidades ocupadas pelas UPPs.
As milícias, por sua vez, sofreram o impacto das ações levadas a cabo no final dos
anos 2000, mas se mantiveram ativas, agora numa atuação menos ostensiva, com
menor geração de renda e aumento do número de desaparecimentos nas áreas sob
controle miliciano (CANO; DUARTE, 2012). Alguns casos mais recentes corroboram nosso enfoque sobre a relação entre polícias e milícias, como na ocupação do
Complexo da Maré ocorrida em março de 2014, em que as forças oficiais deixaram
de fora da operação justamente as favelas da Praia de Ramos e do Parque Roquette
Pinto, dominadas por milícias12.
Por fim, o que o modelo de Ricardo Vargas nos permite concluir é que a legitimidade da ação do controle estatal pressupõe, por um lado, uma securitização do
desenvolvimento, em que a inclusão socioeconômica das populações e dos territórios historicamente excluídos e em situação de ilegalidade se torna uma missão das
forças de segurança; por outro lado, o “estado de segurança” proporcionado pela
força pública (ou pelos paramilitares) habilita oportunidades econômicas que são
aproveitadas de modo seletivo por grupos empreendedores que melhor se posicionam
no novo contexto do “território conquistado” – seja pela antecipação espacial paramilitar, seja pela influência dos agentes privados nas decisões políticas que definem as
áreas consideradas estratégicas para a intervenção militar.
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Território: usos e abusos de uma nova palavra-chave
Tanto no caso do tráfico de drogas quanto no da milícia, o vocabulário “territorial” passou a ganhar destaque na caracterização do desafio de segurança a ser enfrentado. A reconquista do território e a negação do território ao inimigo se tornavam
as metas a serem alcançadas. No caso das milícias, por vias diferentes, o sociólogo
Ignácio Cano buscou caracterizá-las por seu domínio de território. Na Colômbia, o
vocabulário “territorial” também se tornou recorrente para dar conta da explicação
de fenômenos similares.
As áreas não controladas pelos Estados emergiram como um conceito decisivo
difundido a partir de think tanks norte-americanos (VARGAS, 2010, p. 82). “Territórios sem governo” (RABASA et al., 2007), “áreas sem lei”, “áreas marrons” e “zonas
cinzas” são alguns exemplos da terminologia utilizada para expressar a identificação
de áreas em que o poder público não consegue exercer seu poder coercitivo e é desafiado por agentes não-estatais e/ou ilegais.
Essas formulações são bem próximas às conceituações de “Estado falido”,
difundidas nos anos 1990 e 2000 para designar situações como a da Colômbia – uso
criticado por Tokatlian (2008) –, em que se apregoava a incapacidade de um Estado
exercer o monopólio da coerção em seu território. A diferença entre “Estado falido”
e “território sem governo”, ainda que tênue, parece estar na valorização positiva do
poder de Estado que o conceito de “território sem governo” postula. Quando falamos
“território sem governo” o Estado pode ser forte e reconhecido, mas possuir enclaves
territorializados que representam um desafio ao exercício da soberania estatal.
Colocar o “território sem governo” numa relação de exterioridade frente ao
Estado tem como corolário a ideia de que esses territórios devem ser conquistados
pelas forças oficiais de modo análogo à conquista de posições dentro de uma guerra.
A diferença é que enquanto o “Estado falido” era ainda assim um Estado, o que insere
a guerra numa lógica interestatal – ação militar unilateral ou com mandato coletivo
–, a guerra em “territórios sem governo” é contra um grupo, uma organização, o que
está ali como inimigo (de guerra) e criminoso, projetando o “inimigo interno” como
algo externo ao corpo social a ser assegurado.
Nos casos colombiano e brasileiro o uso do termo território aparece em dois
sentidos principais. Em primeiro lugar, território permite expressar uma intervenção
que segmenta o espaço, delimita uma área dentro de um contexto mais amplo que não
se pode abarcar, uma focalização espacialmente seletiva. Em segundo lugar, o território serve para caracterizar uma perspectiva de segurança integral que compreenda
todas as esferas sociais de uma determinada área, não somente a dimensão da presença
ostensiva das forças de segurança pública.
No primeiro sentido o território assume uma conotação mais próxima do significado militar de terreno a ser conquistado através das incursões bélicas das forças
estatais de segurança. Essa segmentação territorial gerada pela ação concentrada e
delimitada numa área específica da cidade acarreta a reprodução em outra escala,
ou o deslocamento para outras áreas, da mesma exclusão que redundou na anterior
formação de “territórios sem governo”. Mesmo assim, a estratégia de segmentação
se justifica pelo caráter “estratégico” de determinadas áreas que devem ser priorizadas pelos agentes de segurança, seja por possuírem uma posição geográfica vantajosa em relação ao acesso a fluxos e recursos estratégicos, seja pela possibilidade de
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13 Nesse caso utilizam a sigla
UPP devido ao valor de marca adquirido por ela no contexto da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, não se trata de
uma “Unidade de Polícia Pacificadora Social”, mas de um
projeto social da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro que é condicionado pela
preexistência de uma Unidade de Polícia Pacificadora
nas comunidades atendidas.
A recomendação expressa no
interior dos órgãos municipais é de que a sigla não deve
ser escrita por extenso nos
documentos oficiais. O mapa
dos territórios da UPP Social
está disponível no portal do
Programa: http://uppsocial.
org/territorios/.
14 Eduardo Rodrigues (2013,
p.3) chama atenção de que
a UPP introduz uma relação
entre excluir e integrar. “As
ideias expressas pelo ato de
excluir e integrar variam de
acordo com o contexto a ser
considerado [...]. [O] complemento que emprega sentido
aos verbos é a relação estabelecida entre o Estado e o
problema da criminalidade
violenta ligada às favelas. Se
antes, o Poder Público procurava excluí-las do espaço da
cidade, a proposta agora é de
‘integração’ das favelas através de alguns novos parâmetros das políticas públicas na
área da ‘segurança’”.
15 Segundo Alexandre Fabiano Mendes (2012), “‘inclusão
diferencial’, relembrando o
comentário de Marx, produz
o ‘social’ sem produzir o ‘político’, isto é, gera efeitos de
igualdade, de oportunidade,
de inclusão e de melhora
nas condições de vida, sem
associá-los necessariamente
à liberdade ou emancipação.
A cidade ‘partida’ dá lugar
a um território mil-folhas,
atravessado por uma gama
infinita de diferentes estratificações. A grande interdição
do muro [...] se dissolve em
várias e modulares formas
de integrar diferencialmente.
O tráfico devém milícia operada por servidores públicos,
o ‘gato’ devém carta de cobrança de empresas de serviço; as UPPs afiançam novas
oportunidades de ‘bons negócios’ em áreas faveladas”.
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constituírem possíveis enclaves de segurança dissociados de um entorno violento – o
mundo de “zonas verdes” e “zonas vermelhas”, como diria Naomi Klein (2007, p.
406), utilizando o vocabulário norte-americano da ocupação militar no Iraque.
No segundo sentido a abordagem territorial corresponde a atuar em todas as
dimensões da vida social de uma área, envolver a população local das favelas ocupadas
no Rio de Janeiro – ou nas áreas de conflito, no caso colombiano – através de ações
sociais que promovam a presença e a identificação do Estado nos espaços em que
antes não havia atuação ou reconhecimento do poder público. Na Colômbia essa
perspectiva de controle territorial foi instrumentalizada pelos Centros de Coordenação de Ação Integral (CCAI), criados em 2004 para reunir as entidades oficiais
que, com programas sociais e econômicos, passaram a complementar e apoiar a recuperação militar dos territórios (VARGAS, 2010). A Doutrina de Ação Integral (DAI)
combina uso da força e ação social, coordenando princípios comuns entre a força
pública e os representantes das demais instituições do Estado (COLOMBIA, 2007,
p. 36; VARGAS, 2010, p. 81). No Rio de Janeiro um mecanismo similar associado à
política de segurança é a chamada “UPP Social”13, cuja ação está dividida justamente
por “territórios”, correspondentes às “áreas pacificadas”.
O território é, pois, um recurso conceitual que orienta a intervenção sobre o
espaço urbano, não só no sentido de segmentar e hierarquizar o espaço, mas também
no sentido de compreender a dimensão da segurança associada ao meio geográfico
em que as ações estão inseridas, de modo que os aspectos da vida social não sejam
indiferentes à atuação do Estado. Os dois significados podem ser entendidos como
momentos distintos da atuação das forças oficiais. Na Colômbia a Política de Consolidação da Segurança Democrática (PCSD) previa três etapas: controlar, estabilizar
e consolidar (COLOMBIA, 2007). No caso da UPP o Decreto-Lei estadual 42.787
(2011) estabelece quatro etapas: intervenção tática, estabilização, implantação da
UPP e avaliação/monitoramento. Nos dois casos o território como conquista militar
do terreno seria correspondente às duas primeiras etapas, nas quais ocorre um uso
intensivo das forças militares, com a retirada dos “grupos armados ilegais” (PCSD)
ou dos “grupos criminosos ostensivamente armados” (UPP). A abordagem territorial como gestão permanente da segurança ocorreria nas etapas seguintes: consolidar
(PCSD) e implantação da UPP e avaliação/monitoramento (UPP).

A integração excludente através da segurança pública
O que chamamos de “integração excludente” – inspirado no sentido contraditório de excluir e integrar (RODRIGUES, 2013, p. 3)14 e no termo “inclusão
diferencial” (MENDES, 2012)15 – pode ser verificado especificamente na maneira
como o processo de inserção dos enclaves territorializados nos marcos da normalidade urbana pressupõe, por um lado, a produção de uma nova diferença entre os
territórios ocupados e a cidade formal, através da gestão da vida social pela polícia
nas favelas; e, por outro lado, a reprodução ampliada da territorialidade ilegal que se
busca combater, através do deslocamento das dinâmicas criminosas para novas áreas
– o chamado efeito balão.
O primeiro aspecto se evidencia pelo fato de que a Polícia Pacificadora passa
a ser considerada como sinônimo de ação do Estado nas favelas com UPP, o que
acaba preservando uma diferença em relação à cidade formal. A vida social se torna
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“assunto de segurança”, como está subsumido no termo “UPP Social” ou na Doutrina
de Ação Integral colombiana, e a segurança se torna o principal vetor da integração
entre o “morro” e o “asfalto”. Certas imagens são paradigmáticas para entender o
que chamamos de gestão policial da vida social: a visita do Papai Noel policial, cujo
vermelho da roupa é substituído pelo azul simbolizando a PM (FRANCO, 2013); e a
programação de visitas de crianças à sede do BOPE e ao “caveirão” (veículo blindado
usado pela polícia para invadir favelas) (JOVENS, 2012). Imaginar as mesmas cenas
em lugares da cidade formal deixa bem claro o sentido do “igual, mas diferente”
que se impõe nas favelas com UPP. Não é o fim da “cidade partida”, mas uma nova
maneira de parti-la.
O segundo aspecto é similar ao efeito balão, termo utilizado para caracterizar
o efeito de deslocamento e atomização de cultivos ilícitos ou rotas de tráfico para
novas áreas após o enfrentamento concentrado nas áreas mais consolidadas. No caso
colombiano o efeito balão pode ser verificado tanto na alternância entre os países,
verificada, por exemplo, na passagem dos cultivos ilícitos do Peru para a Colômbia na
década de 1990, quanto na mudança de estrutura dos grandes cartéis dos anos 1980
e 1990 para os baby carteles pulverizados no território colombiano na década de 2000
(VARGAS, 2005). No caso do Rio de Janeiro podemos verificar o deslocamento e a
atomização do domínio territorial do tráfico de drogas para outras áreas estratégicas,
onde a atuação das forças de segurança é deficiente, ou para áreas consideradas não
estratégicas, ainda mais marginalizadas no espaço metropolitano ou no interior do
Rio de Janeiro.
Com a implantação das UPPs no Rio de Janeiro, tem sido recorrente o argumento de que a atuação segmentada das forças públicas não resolve o problema do
poder do tráfico de drogas no conjunto da cidade por causa do deslocamento dos
traficantes para áreas ainda não ocupadas. Um segundo argumento é o que coloca a
diferença entre atuar contra o tráfico de drogas – cuja dimensão reticular no tecido
socioespacial urbano não se esgota no controle territorial dos morros – e atuar contra
o poder armado dos traficantes nas favelas – cuja dimensão territorial é mais presente
–, muitas vezes tolerando de modo tácito o comércio de drogas no varejo. Esses dois
objetivos às vezes se distinguem, às vezes se confundem. É possível inclusive conceber
que o sucesso do projeto das UPPs seria condicionado pelo não enfrentamento direto
contra o tráfico de drogas e pela diminuição dos níveis de conflito que alimentariam a necessidade de reforço armado dos traficantes. Os dois argumentos deixam
entrever o quão complexas são as imbricações entre abordagem reticular e territorial
do fenômeno do tráfico de drogas e das políticas de segurança.
Tomemos o caso da chamada “guerra do Alemão”, uma situação social rica em
detalhes que permitem aprofundar diversos aspectos das contradições das políticas
de segurança vigentes no Rio de Janeiro. Em 2010 as forças de segurança federais
e estaduais, incluindo o Exército e a Marinha, mobilizaram seus efetivos para a
“conquista do território” do Complexo do Alemão – o termo “conquista do território”
foi repetido incessantemente ao longo da semana da operação para qualificar aquele
“momento único” da cidade do Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo16 da operação
policial-militar evidenciou o continuum terminológico entre a mídia, particularmente
a Rede Globo, os agentes diretamente envolvidos na operação, entrevistados ao vivo,
e o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que faz um pronunciamento “vitorioso” na tarde do dia 28 de novembro de 2010. Todos eles repetiram o
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dos dias da operação e dos
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a ocupação (GUERRA, 2010).
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17 A linguagem bélica utilizada pela mídia e pelo governo estadual foi analisada
por Marcelo Lopes de Souza
(2010) em artigo publicado
na semana da ocupação do
Complexo do Alemão.
18 Chatuba é uma das comunidades que compõem
o Complexo do Alemão, na
Zona Norte do Rio de Janeiro.
Macarrão e FB eram líderes
do tráfico de drogas no Complexo do Alemão. A Rocinha,
considerada a “maior favela
do Brasil”, com cerca de 70
mil habitantes, está situada
na Zona Sul do Rio de Janeiro,
em São Conrado, bem distante do Complexo do Alemão.
Ela foi ocupada pelas forças
de segurança em novembro
de 2011, tendo em vista a
futura instalação de uma
UPP, que se concretizou em
setembro de 2012.
19 Outro vídeo ilustrativo
apresenta os depoimentos
da delegada Helen Sardemberg, intercalados com a
fala dos MCs presos, incluindo uma música de protesto
composta dentro da cela
(CURI, 2010).
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mantra da “conquista do território”17 como se aquela fosse a batalha final contra o
crime no Rio de Janeiro.
No entanto, a preocupação das semanas seguintes ao “Dia D” carioca era sobre o
destino dos traficantes foragidos do Complexo do Alemão, principalmente os líderes do
tráfico. Seguindo as pistas, duas semanas depois, a investigação policial se direcionou
para os MCs do Complexo do Alemão, que, segundo os policiais, já estavam sendo
investigados há mais de um ano. Num baile funk ocorrido após a ocupação, MC Frank,
o mesmo do “tipo Colômbia”, e seu irmão, MC Tikão, improvisavam um rap que
narrava o deslocamento dos principais traficantes procurados pela polícia do Alemão
para a Rocinha, comunidade ainda não inserida no projeto de UPP. A letra dizia:
O bagulho tá lá na Chatuba e lá na Fazendinha
Mas se tu não aprendeu, eu não fico de gracinha
Sabe aonde tá o Macarrão?
- O Macarrão tá lá na Rocinha
Sabe aonde tá o FB?
- O FB tá lá na Rocinha18

A possível fuga de traficantes do Alemão para a Rocinha é só uma das inúmeras
conexões entre a saída de traficantes de favelas ocupadas pelas forças de segurança e
realocação dos mesmos em áreas ainda “sem governo”, ocasionando o adensamento
de grupos armados nessas áreas. Por outro lado, a venda de drogas no varejo, em
suas conexões comerciais em rede com o mercado consumidor urbano, ganha novos
contornos, mais discretos e eficientes do que aqueles baseados no poder armado
ostensivo e controle territorial.
No dia 15 de dezembro de 2010 o RJTV mostrava as cenas do baile, “obtidas
com exclusividade”, para transmitir quase em tempo real a operação policial que
prendeu MC Frank e MC Tikão, além de outros três MCs, sob acusação de apologia
ao crime, associação ao tráfico e formação de quadrilha. A ocupação militar do
Alemão ganhava continuidade na disputa das narrativas possíveis sobre a própria
ocupação. As “provas” da investigação policial eram os vídeos publicados na internet
pelos funkeiros que cantavam os raps “proibidões”. A cena do RJTV mostrava o MC
Frank sendo preso em sua casa, onde a polícia apreendeu cordões de ouro. Na batalha
da produção e difusão de imagens e versões da “guerra urbana” a mídia televisiva
restabelecia a fala dominante com o silenciamento dos MCs. Enquanto a delegada
justificava na televisão o motivo das prisões efetuadas, do lado de dentro da cela os
MCs cantavam um rap composto no momento, atrás das grades: “Oh mãe, não chore
não / Breve, breve estou de volta/ No Complexo do Alemão”19.
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Abstract: This article aims to analyze the deployment of Police Pacification Units
(UPP) in Rio de Janeiro from a comparison with the experience of security policies developed in Colombia within the framework of the Consolidation of Democratic Security
Policy (2007). In a comparative analysis, we identified the transition from a negative
image of Colombian violence, used in different ways to refer to the situation of urban
violence in Rio de Janeiro, to a positive image of the Colombian security model, used in
the context of policies of public security in Rio. The use of Colombian model as a reference
for analyzing the public security policy in Rio de Janeiro is not only a “policy transfer”
case, mediated by institutional actors. It includes other processes as the production of the
urban image (or national, in the case of Colombia), the strategies of territorial control,
the relationship between security and market, the combination of types of public security
and criminal private security and the effects of “exclusionary integration” in the urban
socio-spatial tissue.
Keywords: Rio de Janeiro; Colombia; public security; territorial control; violence.
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“Deus criou o mundo,
mas os holandeses fizeram
a Holanda”:
a política urbana holandesa e os impactos
recentes da globalização1
Eduardo Alberto Cusce Nobre
Resumo:

Conhecida na literatura acadêmica internacional como o “paraíso
dos planejadores”, a Holanda apresentava um dos sistemas de planejamento territorial
e de política urbana mais avançados do mundo até recentemente. As transformações
advindas da globalização econômica e da influência do ideário neoliberal têm colocado em
xeque essa situação, causando as primeiras “rachaduras no espelho”. O presente trabalho
procura analisar a evolução do planejamento territorial e da política urbana nesse país,
com ênfase nos últimos cinquenta anos. Em primeiro lugar será analisado o contexto
sociocultural que permitiu o processo de construção territorial do país. Posteriormente será
analisada a evolução do sistema de planejamento territorial e da política urbana dentro
desse contexto. Por fim, serão avaliadas as transformações desse paradigma em virtude da
adoção do ideário neoliberal e os impactos resultantes da crise econômica de 2008.

Pa l av r a s - c h av e:

planejamento urbano; política urbana; globalização econômica; mercado imobiliário; Holanda.

Introdução
Conhecida na literatura acadêmica internacional como o “paraíso dos planejadores”, a Holanda apresentava um dos sistemas de planejamento territorial e de
política urbana mais avançados do mundo até recentemente, ficando atrás apenas dos
países nórdicos.
Com uma área de 41,5 mil quilômetros quadrados, dos quais 30% estão abaixo
do nível do mar, e uma população de 18 milhões de habitantes, dos quais 60% vivem
nas áreas baixas, a construção desse país se deu a partir da subjugação das condições
naturais pela técnica, aliada ao controle rígido do poder público sobre a produção do
território e uma forte coesão social determinada pelo espírito de cooperação. Isso fez
com que a sociedade holandesa se acostumasse, desde o início, ao papel preponderante do Estado no controle e, até mesmo, na produção do espaço.
As transformações advindas da globalização econômica recente e da
inf luência do ideário neoliberal têm colocado em xeque essa situação, causando
as primeiras “rachaduras no espelho”. O Estado diminuiu a regulação e sua
atuação na produção do espaço, incentivando a participação cada vez maior da
iniciativa privada e a mercantilização do território. A crise econômica de 2008
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“DEUS CRIOU O MUNDO, MAS OS HOLANDESES FIZERAM A HOLANDA”

demonstrou que essa estratégia pode ter graves consequências para os municípios e a sociedade holandesa.
O presente texto procura analisar a evolução do planejamento territorial e da
política urbana na Holanda, com ênfase nos últimos cinquenta anos. Para tanto,
analisará em primeiro lugar o contexto sociocultural holandês que permitiu o processo
de construção territorial do país. Posteriormente será analisada a evolução do sistema
de planejamento urbano e regional e da política urbana dentro desse contexto. Por
fim, serão analisadas as mudanças no paradigma de planejamento e na produção do
espaço holandês, em virtude da adoção do ideário neoliberal, e os impactos resultantes da crise econômica de 2008.

O Contexto de formação da sociedade
holandesa
2 “God schiep de wereld en
de Nederlanders maakten
Nederland” – ditado holandês.

“Deus criou o Mundo, mas os Holandeses fizeram a Holanda”2

Para compreender a política urbana holandesa, primeiro é necessário
compreender as características específicas da sociedade que fizeram com que esse país
se tornasse um dos mais planejados da Europa, só ficando atrás dos países nórdicos
(VAN DER CAMMEN et al., 2012; NEEDHAM, 2014).
Para isso, é necessário conhecer o conceito holandês de “mundo criado pelo
homem”. Com um território pequeno – 30% do qual está abaixo do nível do mar,
onde 60% da população mora –, a expansão da área territorial e sua drenagem só
foram possíveis graças à subordinação da natureza às técnicas de engenharia, à organização do território e à cooperação comunitária.
Dessa forma, a relação entre Estado e mercado e os conflitos resultantes dos interesses coletivos e privados tiveram de ser solucionados desde o princípio da história
do país, pois se, por um lado, a subjugação da natureza exigiu um grande nível de
organização coletiva e de controle público, por outro, as próprias condições naturais
do país fizeram da Holanda uma terra de mercadores por excelência.
Se o domínio das técnicas de engenharia e de navegação foi condição sine qua
non para a própria sobrevivência, por outro lado, permitiu a expansão marítima e
colonial que fez da Holanda uma das primeiras potências econômicas mundiais já no
século XVI. A economia que se constituiu desde então sempre foi capitalista em sua
natureza e global na sua extensão (WAGENAAR, 2011).
Esse controle público de um lado e os interesses mercantis do outro também se
refletiram na maneira como se dá a organização do território e a solução das questões
fundiárias. Os aterros começaram a ser feitos nessa época sob o controle e organização do Estado, com o surgimento das primeiras leis territoriais de desapropriação e
de direito de preempção (VAN DER CAMMEN et al., 2012).
Uma das primeiras experiências em organização do território foi a criação dos
Polders, glebas de terras rurais parceladas em lotes dispostos em grelha, transpostos por
uma rede de diques e canais conectados aos moinhos de vento que possibilitam a sua
drenagem. Desde o início já apresentavam uma divisão geométrica primorosa, como
pode ser visto na figura 1. Eles são predominantes na paisagem holandesa até os dias de
hoje e constituíram uma maneira racional de organizar um território a fim de subjugar a
natureza, ao mesmo tempo que otimizam a produção econômica (WAGENAAR, 2011).
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Figura 1: Mapa do Polder Schermeer, de autoria de J. Blaeu, 1634

Fonte: Acervo do Rijkmuseum (ZUIDERZEEMUSEUM, [s.d.]).

Os custos de manutenção desse sistema de diques a canais sempre foram divididos de forma proporcional à riqueza, de maneira que os proprietários das terras
maiores contribuíssem mais que os das menores, outro fator que demonstra a coesão
da sociedade holandesa.
Essa questão de ambiente criado pelo homem dá significado especial ao território, pois, não sendo atributo natural, ele representa na Holanda, mais do que em
qualquer outro lugar do mundo, a expressão da própria atividade humana, conforme
pode ser visto nas palavras de Wagenaar (2011, p. 19, tradução nossa):
Os conceitos subjacentes a estes empreendimentos dão à paisagem rural e urbana holandesa o seu significado específico. Certamente eles foram projetados como soluções
técnicas para os problemas funcionais, mas a sua característica essencial é a completa
subordinação da natureza. Ao contrário de uma pura e intocada paisagem, eles são a manifestação da atividade humana.

Essa subordinação da natureza à técnica e à engenharia conferiu à sociedade
holandesa outra característica que é o predomínio do pragmatismo e do tecnicismo
na sua visão de mundo. Não que a sociedade holandesa não seja politizada, muito
pelo contrário, mas a própria coesão social e o consenso na solução das disputas
fazem com que a visão tecnicista prepondere nas discussões de interesse coletivo
(VAN DER CAMMEN et al., 2012).
Outra questão importante para a compreensão da sociedade holandesa é a tolerância com a diferença (WAGENAAR, 2011). Essa característica remonta a tolerância
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3 Contudo, essa tolerância
também vem sendo ameaçada pelo racismo dos partidos políticos de extrema
direita que vêm ganhando
espaço no cenário político
holandês.

religiosa à época da independência holandesa. A ascensão da Santa Inquisição durante
o reinado autoritário de Felipe II da Espanha (1527-1598), juntamente com o aumento
dos impostos para financiar a armada espanhola contra a invasão otomana na Europa,
foram as principais razões da revolta dos estados holandeses em relação à Espanha e
de sua independência. Isso tornou a Holanda um lugar de migração das populações
perseguidas dos demais países europeus, entre os quais diversos artistas e intelectuais,
refletindo na constituição do país diverso e plural que a Holanda é hoje3.
Dessa forma, as características desenvolvidas nesse processo histórico, a saber:
amplo controle público na organização do território, distribuição proporcional dos
custos e dos ganhos advindos do processo de ocupação territorial, cooperação comunitária, coesão e diversidade sociais são fundamentais para compreender o processo de
planejamento territorial na Holanda. Assim, o controle na organização do território
sempre foi visto pelos holandeses, de uma maneira muita pragmática, como uma forma
de minimizar os efeitos individuais negativos e maximizar os ganhos coletivos advindos
do processo de produção do espaço (VAN DER CAMMEN et al., 2012).

O sistema de Planejamento Urbano
na Holanda
Conforme já mencionado anteriormente, o processo de organização e controle
do território remonta à história do surgimento do país. Contudo, o auge desse processo
ocorreu após a II Guerra Mundial, dada a necessidade de reconstrução econômica do
país no período pós Grande Depressão e de reconstrução física das cidades destruídas
pelos bombardeios da guerra (VAN DER CAMMEN et al., 2012).
Dessa forma, o Estado passou a ter um papel preponderante em quase todas as
esferas socioeconômicas do país, seguindo o ideário do Estado de Bem-Estar Social
que se instaurou na Europa nessa época. O planejamento urbano e regional foi usado
como principal instrumento de ordenação e controle ao crescimento e desenvolvimento urbano e rural, procurando responder a três principais problemas (VAN DER
CAMMEN et al., 2012):
a. controle da expansão urbana dada a escassez do espaço, baseada em técnicas
de previsão de crescimento populacional;
b. desenvolvimento econômico das regiões e áreas deprimidas, buscando um
desenvolvimento regional mais equânime;
c. supressão do déficit habitacional, principalmente de habitação social, que
havia aumentado consideravelmente no período anterior.
Van der Cammen et al. (2012) dividem o planejamento urbano e regional na
Holanda do Pós-Guerra em três períodos: planejamento tecnocrático (1945-1970);
planejamento sociocrático (1970-1990); e planejamento consumista (1990 até os dias
de hoje).
No primeiro estágio, a necessidade de reconstrução do país no Pós-Guerra e a
influência do ideário modernista no urbanismo resultaram numa visão bastante tecnicista e com processo decisório de cima para baixo (top-down), com vários projetos de
renovação urbana de cunho modernista implementados nesse período.
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A partir do fim dos anos 1960, em função da forte reação social e da influência
da ebulição cultural do momento (contracultura, movimento hippie, movimento
pelos direitos civis, feminismo, etc.), essa prática começou a ser revista, dando espaço
à participação popular (GODSCHALK; ZEISEL, 1983). Iniciou-se, então, um
período em que o planejamento ganhou um viés social bastante forte, no qual a
participação popular na definição das políticas urbanas passa a ter peso decisivo num
processo decisório de baixo para cima (bottom-up).
Com o crescimento econômico nos anos 1980/1990 e a influência do ideário
neoliberal decorrente da globalização econômico-financeira, o sistema de planejamento vive novas transformações, passando a ser influenciado fortemente pela
provisão de bens de consumo para uma sociedade afluente. Objetivos técnicos ou
sociais dão lugar aos interesses do mercado. Os resultados desse processo serão
avaliados na última seção.
Com relação ao planejamento territorial, o Artigo 21 da Constituição Holandesa dá respaldo legal, pois define que o Estado tem a tarefa de garantir a habitabilidade e que o meio ambiente tem que ser aprimorado e protegido (NEEDHAM,
2014). Como a Holanda é um estado unitário descentralizado, composto de três
níveis de governo4: o governo central, os governos provinciais (12) e os governos
municipais (415), essa obrigatoriedade se estende aos três níveis.
Desde a Lei de Planejamento Territorial implementada a partir de 20085 (Wet
Ruimtelijke Ordening), que substituiu o sistema instaurado em 1965, todos os níveis
de governo devem planejar e implementar as políticas territoriais para as áreas de sua
jurisdição, através dos planos espaciais (NEEDHAM, 2014).
Existem dois tipos de planos espaciais que podem ser feitos em todos os níveis:
os planos estruturais (structuurvisie), que são indicativos de como as autarquias que
o fizeram pretendem que a área se desenvolva e quais as principais políticas espaciais
necessárias para tanto (figura 2); e os mapas de uso do solo (figura 3), que impõem
restrições legais compulsórias ao desenvolvimento urbano, podendo ser o zoneamento (bestemmingplan) e os planos de integração (inpassingsplan).
Os planos estruturais são obrigatórios nas três esferas de governo, contendo
as diretrizes de desenvolvimento e políticas setoriais decorrentes (habitação, transporte, emprego, etc.). Eles devem estar relacionados com o orçamento nacional em
programas de investimento de longo prazo em infraestrutura, uso do solo e transporte (MIRT – Meerjarenprogramma Infrastructuur: Ruimte en Transport). Cada
plano deve ser aprovado no legislativo referente à sua esfera de atuação (Central,
Provincial ou Municipal). Contudo, cabe ao Ministério da Infraestrutura e do Meio
Ambiente (Ministerie van Infrastuctuur en Millieu) a elaboração do plano nacional e
a fiscalização dos planos dos outros níveis de governo, para acompanhar se seguem
as diretrizes nacionais.

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.137-148, / NOVEMBRO 2014

141

4 O sistema político holandês
é de Monarquia Parlamentarista, composto por três
poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, em que o
executivo é sempre subordinado ao legislativo, pois seu
chefe é indicado dentre os
membros do legislativo (NEEDHAM, 2014).
5 A Lei de Planejamento
Territorial (Wet Ruimtelijke
Ordening) foi sancionada em
20 de outubro de 2006. Porém, só entrou em vigor com
o Decreto de Planejamento
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Figura 2: Mapa da Estrutura Espacial Nacional com as principais diretrizes para os
sistemas viário, ferroviário, portuário, aeroportuário, elétrico, hídrico, ambiental,
urbano, projetos-chave e zonas de desenvolvimento econômico

Fonte: Nederland (2012).

Já o zoneamento define os tipos de uso, forma de ocupação e densidades para
as diferentes áreas das cidades. Eles são obrigatórios para as municipalidades, pois o
controle das atividades e empreendimentos que ocorrem no território é de sua reponsabilidade. O zoneamento deve explicar o porquê das restrições impostas para cada
área em função de sua capacidade de suporte, inclusive hidrológica, e explicar as
consultas que foram realizadas junto à população e entidades que levaram àquelas
decisões (NEEDHAM, 2014).
Nenhum tipo de empreendimento pode ser realizado no território sem a
obtenção da licença ambiental (omgevingsvergunning), que só será concedida se esse
empreendimento estiver de acordo com as normas definidas.
Se os outros níveis de governo tiverem interesse no desenvolvimento ou apresentarem restrição a algum tipo de atividade ou empreendimento em determinado lugar,
eles podem realizar os seus planos de integração, que irão sobrepor-se ao zoneamento
local, logicamente com as devidas negociações entre as duas esferas (central-municipal ou provincial-municipal). Essa relação entre as diversas esferas de governo é
chamada pelos holandeses de co-governança (medebewind) e é uma prática política
antiga, que remonta à formação do país.
A Lei de 2008 também criou a figura dos projetos decisórios (projectbesluit), que
é uma forma de fornecer licença ambiental para empreendimentos não conformes de
uma maneira mais rápida que uma mudança na lei de zoneamento. Esse instrumento
faz parte da ideia de flexibilização da legislação que passou a vingar com o ideário
neoliberal. Contudo, em função da possibilidade de proliferação de projetos ad hoc,
eles estão sendo repensados na atual revisão da lei.
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Figura 3: Mapa de Zoneamento do Bairro Grande Waterloo, Distrito Central de
Amsterdã, que define os usos, áreas verdes, canais, vias e gabaritos das construções

Fonte: Gemeente Amsterdam (2006).

A Política Urbana Municipal
do Pós-Guerra: Actief Gemeentelijk
Grondbeleid (política fundiária ativa)
Conforme visto nas seções anteriores, o planejamento territorial teve papel
fundamental na organização do território. Nesse processo, os municípios tiveram
até recentemente uma atuação bastante ativa, não só na organização e controle da
produção do espaço, através do plano estrutural e do zoneamento, mas também
como ator interveniente preponderante nesse processo (BONTJE, 2003; BUITELAAR, 2010; VAN DER KRABBEN; JACOBS, 2013).
Essa atuação se dava através de uma política fundiária bastante eficiente, pois,
por meio de empresas municipais de terras, os municípios (e outros entes federativos
em menor escala) adquiriam terras não urbanizadas, implementavam infraestrutura
urbana e, posteriormente, vendiam lotes urbanizados, que eram adquiridos pelos
empreendedores privados. As atividades e usos que aí iriam se localizar eram pré-definidos pela municipalidade no zoneamento, garantindo o desenvolvimento urbano de
acordo com os interesses públicos.
Os valores advindos da venda da terra permitiam às municipalidades a recuperação dos investimentos em infraestrutura e do ganho advindo da valorização em
função dessas obras e da mudança de uso. Dessa forma, não existia a necessidade de
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6 Não entramos na
discussão da exatidão
desse termo, visto que há
um questionamento sobre
sua precisão no debate
acadêmico.
Preferimos
utilizá-lo em função de
sua disseminação junto ao
meio profissional.
7 Áreas industriais abandonadas e contaminadas.

8 Buitelaar (2010) chama a
atenção para o fato de que
o mecanismo do direito de
preempção existente desde 1981 vem sendo constantemente aprimorado,
sendo que entre 2000 e
2006 o uso do instrumento
mais que dobrou, passando de 22,7 para 40,8 mil
hectares de terras adquiridos desta forma.

9 O BNG – Bank Nederlandse Gemeenten (Banco dos
Municípios Holandeses) – é
uma banco público que foi
criado em 1914, no qual o
Governo Holandês detém
50% das ações, enquanto
que as demais pertencem
aos
415
municípios
holandeses. Os clientes
são
predominantemente
governos e instituições nas
áreas de habitação, saúde,
educação e serviços públicos
(BNG - BANK NEDERLANDSE
GEMEENTEN, 2013).

instrumentos urbanísticos de “captura de mais-valia fundiária urbana”6, pois a valorização decorrente da implantação da infraestrutura e da mudança de uso era captada
pela própria municipalidade quando da venda dos lotes urbanizados.
Essa política urbana ativa vinha sendo a principal estratégia das municipalidades holandesas para atingir suas metas de planejamento e permitir ganhos econômicos que eram utilizados na implementação de infraestrutura e de serviços públicos
em novas áreas em expansão (VAN DER KRABBEN; JACOBS, 2013).
A aquisição podia ser de terras rurais ou de áreas em transformação (brownfields7),
e era feita de maneira estratégica e paulatina, muitos anos antes da implementação
do projeto, para evitar a sobrevalorização a priori. De qualquer modo, as terras eram
obtidas pelo preço de mercado, sem a expectativa da implantação da infraestrutura e
da mudança de uso, e o município podia usar de mecanismos como desapropriação e o
direito de preempção8 para obtê-las, baseado no princípio de que o plano estrutural e o
zoneamento definiram as atividades que são de interesse público para a área.
Essa política fundiária difere do mecanismo do reajuste de terras, pois enquanto
neste os proprietários de terras transferem voluntariamente seus direitos de propriedade
para um ente público, para num posterior reparcelamento receber novos lotes proporcionais à sua quota original; na prática holandesa toda a terra era adquirida pelo poder público
e, depois de servida, seria revendida em novos lotes. Dessa forma, o Poder Público estaria
desempenhando um papel que no Brasil é quase que exclusivo do promotor imobiliário.
Van der Krabben e Jacobs (2013) explicam que essa presença quase unânime do
poder público na produção dos loteamentos, até os anos 1990, foi resultado do alto
custo da infraestrutura de drenagem, necessária em função das características hidrológicas do país, que tornou a produção de loteamentos não rentável ao empreendedor
privado até recentemente.
As primeiras iniciativas de loteamento público do solo na Holanda começaram
com os grandes projetos de drenagem e de implantação dos polders, conforme mencionado na segunda seção. Já em 1914 foi criado um banco público – o BNG9 – que
oferece empréstimos a baixas taxas de juros, com o intuito de financiar os municípios
para que eles possam atuar dessa maneira.
Esse modelo, além de permitir a recuperação dos investimentos realizados,
também era utilizado para garantir o acesso a baixo custo para as atividades públicas e
de interesse social, tais como escolas, hospitais, parques públicos e a própria habitação
social. Nos casos em que os resultados financeiros fossem negativos, os municípios alteravam a densidade construtiva ou os tipos de uso de modo a modificar o fluxo de caixa.
Esse padrão ganhou impulso após a Segunda Guerra Mundial, quando houve
uma enorme demanda por novas unidades habitacionais e por terra para uso industrial. Para assegurar que uma quantidade suficiente de terras estaria disponível, os
municípios assumiram essa tarefa para si. Como os planos desenvolvidos estabeleciam os tipos de uso a serem implantados, essa estratégia foi bastante utilizada para
solucionar demandas desse tipo.
Na questão da habitação, a destruição das moradias na guerra, programas de
erradicação de cortiços e uma baixa produção fizeram com que o déficit habitacional aumentasse enormemente nesse período, principalmente para a população
de baixa renda.
Essa política de terras, em conjunto com a atuação das associações de moradia
(woningcorporatie), fizeram com que o déficit habitacional fosse resolvido já nos anos
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1960 (DIELEMAN, 1996). Essas associações, regulamentadas na Lei de Habitação
de 1901, são entidades que surgiram para prover, construir e gerir habitação, principalmente de interesse social. Contando com grandes subsídios do Governo Central,
elas desempenharam papel importante na compra de terras e execução de unidades
de habitação para posterior locação, a ponto de se tornarem proprietárias de 39% do
estoque habitacional nacional em 1985 (BUITELAAR, 2010).
Por outro lado, regras bastante restritivas faziam com que as municipalidades
não atuassem como especuladores imobiliários, pois o Governo Central e o banco
financiador controlavam os valores das terras infraestruturadas a serem vendidas para
as associações de moradia. Essa atuação conjunta das associações de moradia com
os poderes públicos municipal e central foi definida como o “triângulo de ouro da
provisão de habitação” (BUITELAAR, 2010).
Com relação ao uso industrial, a Holanda teve e ainda tem uma política industrial bastante ativa, apesar do discurso dominante em nível internacional da sociedade
pós-industrial e da desindustrialização. Ainda hoje a indústria é responsável por um terço
dos empregos dos trabalhadores holandeses, e o uso é fortemente incentivado nos planos
estruturais e no zoneamento (NEEDHAM, 2014). Com relação ao uso comercial, existe
uma forte restrição à criação dos grandes shopping centers periféricos, com o intuito de
respaldar a presença das atividades comerciais nas áreas centrais, fortemente incentivadas.

Os desafios colocados
pela globalização recente
A influência da cartilha neoliberal e do modelo de desenvolvimento10 no período
da globalização econômica recente teve impactos significativos na política urbana
holandesa a partir dos anos 1990. O discurso da diminuição do papel do Estado a
favor da atuação do mercado atingiu a Holanda fortemente, onde verbas, financiamentos, controle e atuação do poder público na produção do território foram consideravelmente diminuídos, afetando profundamente a atuação das municipalidades e
a provisão do mercado habitacional.
As diretrizes da política habitacional para os anos 1990, Volkshuisvesting in de
jaren Negentig (NEDERLAND, 1989), mudaram radicalmente a forma de atuação
consolidada, pois os subsídios repassados para as associações de moradia caíram
consideravelmente em troca de uma maior autonomia destas (NEEDHAM, 2014).
Com menos dinheiro público, as associações passaram a gerenciar os ativos do
enorme parque residencial em sua posse, voltadas mais para os objetivos financeiros
do que para a produção de novas unidades. Essa mudança é percebida pela venda de
parte do estoque voltado para locação, estratégia que começou a ser utilizada como
forma de capitalização e que, até então, era proibida pelo Governo Central.
A porcentagem de moradia em posse das associações caiu de 39 para 32% dos
domicílios holandeses, ou seja, 2,4 milhões de unidades em 2009 (BUITELAAR, 2010).
De qualquer forma, mesmo com a diminuição de sua influência, ainda hoje tem uma
presença muito grande no mercado habitacional se comparada a outros países do mundo.
A reforma do setor financeiro nesse período, que facilitou a obtenção de crédito
a juros baixos, as mudanças nas regras do financiamento hipotecário e o aumento da
renda ocasionaram um incentivo à obtenção da casa própria.
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11 Buitelaar (2010) chama a
atenção para o fato de que
esses valores coletados pela
Agência Central de Estatística
(CBS) correspondem a uma
média nacional, levando em
consideração os imóveis novos e antigos, sendo que os
últimos não refletem muito o
preço dos novos, que é muito
superior a essa média.

Needham (2014) chama a atenção para o fato de que, enquanto o montante de
subsídio governamental para o aluguel social foi de €2,2 bilhões em 2008, a renúncia
fiscal devido à isenção de impostos nos juros de hipoteca atingiu €11,4 bilhões. Dessa
forma, o Estado passou a ser um grande incentivador do mercado imobiliário ou, em
outras palavras, o financiamento ao mercado substituiu os investimentos públicos
(ROODBOL-MEKKES; VAN DER VALK; ALTES, 2012).
Esse fato teve impacto significativo no mercado habitacional holandês, transformando o padrão dominante de ocupação dos imóveis residenciais, que até então era
a locação. Buitelaar (2010) chama a atenção para o fato da porcentagem de moradias
alugadas ter caído de 60% para 30% do parque residencial entre 1995 e 2009,
tornando a moradia própria o modo preponderante de ocupação.
Um dos resultados desse modelo foi a queda acentuada na produção de habitação social, caindo de 28 para 15 mil unidades por ano entre 1995 e 2000, pois,
com menos controle estatal e repasses de verbas, as próprias associações de moradia
passaram a atuar como agentes de mercado (NEEDHAM, 2014).
Outro impacto desse processo foi o aumento extraordinário no preço dos
imóveis. Com a mercantilização da moradia, seu valor de troca passou a ser mais
importante que o valor de uso. Consequentemente, essa valorização acabou sendo
repassada para o preço da terra, fenômeno semelhante ao que vem ocorrendo no Brasil
desde 2003 com os repasses do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV),
que acabaram por valorizar exageradamente os preços dos imóveis.
Como consequência, a terra, que representava aproximadamente 1/3 do preço
dos imóveis em 1990, passou a responder por metade deste em 2008, sendo que
os imóveis habitacionais tiveram uma valorização de mais de 300% nesse período,
passando em média de €75.000 para €240.00011 (BUITELAAR, 2010).
Isso fez com que o loteamento privado passasse a ser rentável, invertendo a prevalência das municipalidades nesse tipo de empreendimento. Some-se a isso o fato das
diretrizes nacionais de urbanização de 1992, contidas no documento VINEX, na tentativa de promoção da cidade compacta, definirem as localidades intraurbanas e periurbanas como preferenciais aos novos empreendimentos, em detrimento das localidades
rurais (groen hart), onde os municípios já tinham forte atuação (PRIEMUS, 1999).
Entre 1994 e 2008, a porcentagem de loteamentos públicos caiu aproximadamente de 75% para 20% do total, sendo que houve um aumento de 50% na quantidade de terras consumidas por loteamentos (BUITELAAR, 2010).
Contudo, desde 2008, esse modelo de produção imobiliária passa por grandes
problemas em função da crise econômica em escala mundial decorrente do colapso do
mercado subprime norte-americano. A produção habitacional caiu de 80 mil para 60
mil casas por ano e estima-se que o déficit habitacional subirá das 160 mil unidades
atuais para 290 mil até 2020, sendo que a habitação social irá responder por grande
parte desse total (BOUWEND NEDERLAND, 2013).
Os municípios holandeses que se endividaram para continuar atuando no
mercado de loteamentos, concorrendo com a iniciativa privada, estão agora em
grandes dificuldades financeiras. Relatório da empresa de consultoria imobiliária
Deloitte, de 2011, estima que eles perderam mais de € 3 bilhões com a crise, e que
10% deles provavelmente entrarão em falência (DELOITTE, 2011 apud VAN DER
KRABBEN; JACOBS, 2013, p. 777).
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Considerações finais
As condições específicas da sociedade holandesa e da produção de seu território,
fortemente controlado pelo Estado desde o surgimento do país, fizeram com que o
planejamento territorial chegasse a um nível de desenvolvimento muito avançado. A
montagem do Estado de Bem-Estar-Social no Pós-Guerra e a atuação dos poderes
públicos central e municipal em conjunto com as associações de moradia, resolveram
os problemas urbanos e habitacionais, tornando a Holanda um exemplo que foi
perseguido durante muitos anos por vários países.
Contudo, mesmo o “paraíso dos planejadores” sucumbiu aos problemas advindos
da globalização e da adoção do neoliberalismo. De maneira semelhante a outros países,
o complexo financeiro imobiliário, viabilizado pelas facilidades no crédito, incentivos
públicos e diminuição do papel do Estado na produção do território, modificou o
modelo de desenvolvimento, colocando a iniciativa privada como o grande motor da
máquina do crescimento urbano, baseada na ideologia da casa própria.
Diferentemente dos Estados Unidos, onde a financeirização da produção
imobiliária levou à quebra de bancos e agentes do mercado na crise de 2008, aparentemente, o grande perdedor com esse processo na Holanda tem sido o próprio Estado.
As dívidas adquiridas para a constituição de banco de terras colocaram as municipalidades holandesas em crise. O mercado imobiliário esfriou, o preço dos imóveis caiu
e o déficit habitacional aumentou.
De um lado, a crença de que o mercado solucionará a crise parece ainda prevalecer. De outro, várias reformas na legislação de planejamento territorial vêm sendo
pensadas, inclusive com a adoção de novos instrumentos, como o reajuste de terras e
os mecanismos de captura da mais-valia fundiária urbana (VAN DER KRABBEN;
JACOBS, 2013). A Holanda encontra-se agora num impasse, e as propostas para a
solução do problema parecem não remendar as “rachaduras no espelho”.
De qualquer forma, mesmo com todos os problemas advindos da crise econômica e
da mudança do modelo de desenvolvimento, as conquistas sociais do sistema holandês de
planejamento urbano e política urbana parecem irrefutáveis para diversos países centrais,
e muito mais ainda para os países periféricos ao Sistema Capitalista, como o Brasil.
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Abstract:

Known in the international academic literature as the “planners´
paradise”, the Netherlands had until recently one of the most advanced urban planning
systems and policies in the world. The economic globalization and the influence of neoliberal ideas have put the system into jeopardy, causing the first “cracks in the mirror”. This
paper analyzes the evolution of territorial urban planning and policy in this country with
emphasis on the last fifty years. First, it analyzes the sociocultural context that allowed the
production of the Dutch territory. Then, it assesses the evolution of the territorial planning
system and urban policy under this context. Finally, it seeks to understand the changes
that this paradigm has suffered due to the adoption of neoliberal ideas and the resulting
impacts of 2008 economic crisis on urban policies.
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Habitação em municípios
paulistas:
construir políticas ou “rodar” programas?
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Resumo:

O artigo analisa os atores, arenas e processos efetivamente envolvidos em investimentos habitacionais nos municípios do estado de São Paulo, buscando
compreender se esses investimentos convergiam ou não com os processos participativos
instaurados na última década. Embora a hipótese inicial de que não haveria tal convergência tenha sido confirmada, constatou-se que isso não se devia à disponibilidade
reduzida de recursos próprios municipais ou à sua baixa capacidade institucional como se
imaginava até então. A falta de iniciativa em se estabelecer ações autônomas, aderentes às
necessidades locais e pactuadas nos âmbitos de participação instituídos, e a plena adesão
municipal ao modelo do Programa Minha Casa, Minha Vida resultam, na realidade, de
uma postura pragmática dos governos municipais que, com um mínimo de esforço institucional, asseguram ganhos importantes aos principais players da política.

Pa l av r a s - c h av e:

política habitacional; autonomia municipal;
processos decisórios; arenas participativas; Programa Minha Casa, Minha Vida.

Introdução
Os anos 1990 representaram avanços no campo institucional do Direito à
Cidade no Brasil, a partir da incorporação à Constituição dos princípios da função
social da cidade e da propriedade, do reconhecimento dos direitos de posse em assentamentos informais e da participação direta dos cidadãos nos processos decisórios
sobre a política urbana, pilares centrais da chamada “agenda de reforma urbana”
(ROLNIK; KLINTOWITZ; IACOVINI, 2011; SANTOS JR., 2007). Foi também
no mesmo período que os processos de descentralização federativa e de fortalecimento e autonomia dos poderes locais foram sendo progressivamente implantados,
limitados tanto pelos constrangimentos do ajuste macroeconômico vivido nos anos
1990 como pela alta dose de continuidade do sistema político e da forma de financiamento do desenvolvimento urbano prevalente no país (ARRETCHE, 2000). Tendo
como foco municípios paulistas, este artigo apresenta os principais resultados de
pesquisa1 cujo objetivo principal foi desvendar as fontes de recursos assim como as
arenas, atores e processos através dos quais têm sido definidos os investimentos em
habitação, estabelecendo as convergências (ou não) desses percursos com os processos
de planejamento participativo experimentados pelas cidades.
A hipótese inicial era de que, apesar dos esforços institucionais e de instauração de processos de planejamento territorial participativos na década de 2000,
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1 Trata-se da pesquisa
“Planejamento territorial e financiamento do
desenvolvimento urbano
em municípios do estado
de São Paulo: marchas e
contramarchas”, realizada entre 2011 e 2013 pela
equipe do Laboratório
Espaço Público e Direito à
Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
(LabCidade - FAUUSP),
com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo
(FAPESP). Além dos autores, participaram da pesquisa Joyce Reis Ferreira
da Silva, Vitor Coelho Nisida, Julio Sarti Caldeira,
Ana Paula de Oliveira Lopes e o Professor Renato
Cymbalista.
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2 Compôs a análise: receita tributária, despesas,
receitas de transferências
estaduais e de transferências federais. Fontes:
Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (SEADE) e Finanças do Brasil
(FINBRA). (Disponível em:
<http://www.seade.gov.br/
banco-de-dados/>; <http://
www.tesouro.fazenda.gov.
br/contas-anuais>. Acesso
em: fev. 2014).
3 Analisados os dados de
produção fornecidos pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU) sobre a
produção estadual e pelo
governo federal sobre a
produção através do Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV).
4 Foram avaliados: 1) capacidade
institucional
para implementação de
políticas
habitacionais
(abrangendo presença de
órgão, fundo de habitação, Plano Local de Habitação de Interesse Social,
cadastro); e 2) capacidade
institucional para regulação do solo (possuir Plano
Diretor, Zoneamento, Lei
de Parcelamento do Solo,
Zonas Especiais de Interesse Social e Legislação
Específica de Regularização Fundiária). Fonte: Pesquisa sobre o Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC)
2012 – Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). (Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.
p h p? i n d i c a d o r =1& i d _
pesquisa=89>. Acesso em:
10 fev. 2014).
5 O indicador – que vem
sendo desenvolvido e utilizado há anos pela equipe de pesquisa – serve
como uma ponderação
em relação à situação habitacional e urbana dos
municípios, uma proxy
das condições urbanísticas do município. As
variáveis que compõem
o indicador são: abastecimento de água, presença
de saneamento básico,
coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica e características do-

estes não teriam definido as ações municipais posteriores em função: 1) da disponibilidade reduzida de recursos próprios municipais, o que levaria a uma dependência das transferências do governo federal e estadual e, portanto, das condições políticas e técnicas definidas por estes; e 2) do limitado poder decisório das
arenas participativas constituídas.
Um estudo de natureza quantitativa foi realizado abrangendo o conjunto de
municípios do estado com indicadores sobre autonomia financeira 2, produção habitacional3, capacidade institucional4 e evolução das condições de adequação domiciliar5 na última década. Em seguida foram realizados estudos de caso (pesquisa documental e entrevistas6) em seis municípios7 – Hortolândia, Jacareí, Registro, Osasco,
Ferraz de Vasconcelos e Praia Grande8 – onde foram avaliados os atores, as arenas e
os processos concretos que orientaram os investimentos habitacionais, possibilitando
testar as hipóteses e responder às questões que nortearam a pesquisa.

Produção habitacional, autonomia
financeira e capacidade institucional
A produção habitacional brasileira é marcada por decisões e investimentos
historicamente concentrados na União. Desde os anos 1930, os municípios tiveram
um maior protagonismo apenas em um breve momento, com a crise do Sistema
Financeiro Habitacional (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH), extinto
em 1986 (BONDUKI, 1998; AZEVEDO, 2007; MELO; JUCÁ FILHO, 1990).
Aliadas à promulgação da Constituição de 1988, a extinção do banco e as pressões
concretas a nível local por ações de melhoria nas condições habitacionais induziram
um certo processo de descentralização das políticas habitacionais. Nesse momento,
todos os estados brasileiros eram ainda dotados de companhias estaduais de habitação, que haviam sido constituídas para participar da política implantada pelo BNH
(ARRETCHE, 2000). Segundo Melo e Jucá Filho (1990), observou-se então uma
“estadualização da política habitacional” com a proliferação de ações estaduais e municipais, que passaram a estabelecer prioridades e a delinear novos modelos de políticas
sociais de acordo com suas capacidades administrativas e recursos fiscais disponíveis.
A partir de meados da década de 1990, a produção habitacional do estado
de São Paulo teve um extraordinário desempenho quantitativo, fato que se deve à
reabilitação da companhia estadual de habitação – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) – e, sobretudo, à destinação
anual de 1% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) para a área, o que possibilitou a construção de unidades habitacionais em
massa (ROYER, 2002). Essa produção passou a ser gerida pelo governo estadual, com
pouca participação direta das prefeituras, ainda que estas devessem, muitas vezes,
comprometer-se com a contrapartida do terreno e da infraestrutura. Essa contrapartida, entretanto, não garantia a participação da prefeitura na contratação das
construtoras nem na definição dos potenciais beneficiários das unidades residenciais,
ficando assim os “ativos” políticos do programa no âmbito da companhia estadual
(ARRETCHE, 2000).
Segundo a CDHU9, até o ano de 1986 foram atendidos 19 municípios (3% de
um total de 572), já em 1999 – intervalo de pouco mais de uma década – esse total
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chegou a 250.000 unidades em 515 municípios (80% de um total de 645 municípios), incluindo todos os municípios estudados pela pesquisa.
No mesmo período, na esfera municipal, começaram a ser realizadas, sobretudo, ações no campo da urbanização e regularização de assentamentos precários. Poucos municípios, contudo, tiveram capacidade institucional e financeira
para implementar uma política habitacional de fato em seus territórios. No caso
de Osasco, desde o final dos anos 1980 se investe em urbanização através de um
processo de “conta-gotas” (CALDEIR A, 2014), não constituindo, entretanto,
uma política planejada e estruturada.
Apenas nos anos 2000 o governo federal retoma os investimentos em habitação.
Em 2003, com o Governo Lula, instituiu-se o Ministério das Cidades, conquista da
coalizão pela Reforma Urbana. Com poucos recursos, sua primeira equipe apostou
na institucionalização de sua pauta, a exemplo da aprovação do Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social (FNHIS) em 2005. No modelo proposto, a adesão ao SNHIS por
parte dos entes federativos é voluntária e se dá a partir do compromisso em elaborar
um plano local (estadual, distrital ou municipal) de habitação e de constituir um
fundo específico para habitação de interesse social (HIS), com um conselho gestor
com representação dos segmentos da sociedade ligados à área e eleitos democraticamente. Os recursos seriam destinados às transferências fundo a fundo, condicionadas
ao oferecimento de contrapartida do ente federativo. Até o momento, esse modelo
não foi implantado, apesar da adesão dos municípios e constituição de conselhos e
fundos.
Entre 2007 e 2009, dois novos programas federais – Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – modificaram o cenário da produção habitacional, desmontando o modelo do SNHIS10
(CARDOSO; ARAGÃO; ARAUJO, 2011; IPEA, 2011). Em 2008, a crise internacional foi o pretexto para ampliação definitiva do volume de recursos destinados ao
setor, recolocando a habitação como uma questão central da agenda nacional através
do lançamento do PMCMV. Concebida desde o início como política de grande
escala, tinha como meta inicial a construção de 1 milhão de moradias, posteriormente ampliada para 3,4 milhões na sua segunda fase, em 2011. Seu objetivo é criar
condições de ampliação do mercado habitacional para atendimento das famílias com
renda correspondente a, no máximo, 10 salários mínimos. No programa, o governo
federal disponibiliza os recursos para subsídio e para financiamento, solicitando a
apresentação de projetos para as empresas. Estas, por sua vez, apresentam propostas
de empreendimentos com o número de unidades e nas localidades que desejam, as
quais passam por uma avaliação da Caixa11, que contrata a operação, acompanha a
execução da obra e libera recursos alocados pela União.
Com uma meta ambiciosa e um grande volume de recursos (quase 3% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2012), o PMCMV já se tornou o grande
protagonista da produção habitacional. Em São Paulo, por exemplo, onde a CDHU
(até então principal agente na provisão pública de habitação) produziu aproximadamente 140.000 unidades no período de 10 anos (2000 a 2010), o PMCMV
produziu o mesmo número em apenas 2 anos (2009 a 2011). Em entrevistas com
técnicos da Secretaria de Habitação12, constatou-se, inclusive, que os municípios
teriam deixado de buscar parcerias com a CDHU para produção habitacional e
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miciliares. Fonte: Censo
2010 - IBGE. (Disponível
em: <http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.
shtm>. Acesso em: 10 fev.
2014).
6 Foram realizadas, no
total, 47 entrevistas distribuídas nos seis municípios estudados, sendo 17
entrevistas com gestores
públicos, 10 com membros do legislativo municipal, 03 com agentes da
Caixa Econômica Federal
(CEF), 07 com empresários
e 10 com membros da sociedade civil organizada.
Como forma de preservar
a identidade do entrevistado, será identificado o
autor das citações utilizadas apenas como Gestor
X, Vereador Y, etc.
7 Foram selecionados
municípios com mais de
20 mil habitantes; que
apresentaram o índice
de adequação domiciliar
(2000 a 2010) superior à
média estadual (de 12%);
que tiveram produção
habitacional através do
PMCMV e CDHU; e que
receberam transferências federais voluntárias.
Dos 19 municípios encontrados, foram escolhidos
municípios que estivessem nas faixas alta (Osasco, Praia Grande, Jacareí
e Hortolândia) e baixas
(Registro e Ferraz de Vasconcelos) de autonomia
financeira.
8 O critério de escolha
incluiu, ainda, a localização desses municípios,
abrangendo municípios
metropolitanos e não
metropolitanos e inseridos em diferentes regiões
do estado.
9 Fonte: Dados de atendimento da CDHU. (Disponível em: <http://www.cdhu.
sp.gov.br/producao-new/
p r o du c ao - hab i t a c i o nal.
asp>; <http://www.cdhu.sp.
gov.br/programas_habitacionais/apresentacao.asp>.
Acesso em: 15 jun. 2012).
10 Inicialmente, para o
período de 2007 a 2010,
o PAC previa aporte de R$
55,9 bilhões para a área
habitacional, incluindo as
contrapartidas de R$ 9,3
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bilhões de estados e municípios (BRASIL, 2010).
Na sua primeira fase, o
PMCMV teve orçamento
inicial de R$ 34 bilhões.
11 Caixa Econômica Federal (CEF), banco público
ligado ao governo federal.
12 Entrevistas com Gestores Municipais 1 e 2, realizadas em 2012.

13 Entrevista com Gestor
Municipal 3, realizada em
2012.

14 Entrevista com Gestor
Municipal 4, realizada em
2013.
15 Sequer essa estratégia
foi bem sucedida, tendo
sido a gestão municipal
obrigada a, até mesmo,
devolver recursos por
não ter sido capaz de utilizá-los adequadamente,
tanto pela sua estrutura
institucional muito precária quanto por desvio
de verbas, de acordo com
denúncias.
16 Entrevistas com Gestores Municipais 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, realizadas entre 2012 e 2013.

17 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da
Fundação SEADE sobre
a situação dos municípios
paulistas. (Disponível em:
<http://www.seade.gov.br/
banco-de-dados/>. Acesso
em: 10 fev. 2014).

passaram a focar no PMCMV, uma vez que este contaria com procedimentos bem
mais simples de operacionalização. À exceção de Osasco, em todos os demais municípios estudados houve redução do número de unidades produzidas pelo CDHU.
Paralelamente à retomada dos investimentos federais na década de 2000, constatamos praticamente a ausência de ações implementadas exclusivamente com recursos
municipais nos casos estudados. Se antes alguns deles usavam recursos próprios (mesmo
que fossem reduzidos) para realização de ações aderentes à realidade municipal, hoje,
nesse novo contexto de larga oferta de recursos federais (amarrados com normativas
e procedimentos pré-definidos), os municípios deliberadamente abrem mão dessa
possibilidade de autonomia na definição da política habitacional e redirecionam suas
ações no sentido de apenas potencializar sua capacidade de captação de verbas federais.
Muitos deles têm, no máximo, centrado seus esforços em usar seu capital político em
articulações para fazer “rodar” tais programas e políticas em seus territórios. Apenas em
Hortolândia foi detectado um programa de fornecimento de materiais de construção
para melhoria habitacional que era de iniciativa exclusiva municipal.
No caso específico de Osasco13, que contava com ações de regularização e urbanização pontuais desenvolvidas com recursos próprios, esse redirecionamento foi
deliberado. Em Ferraz de Vasconcelos, a gestão municipal também direcionou suas
ações nesse sentido. A própria criação de uma Secretaria de Habitação objetivava criar
uma instância que fosse capaz de gerar projetos para captar recursos federais14. Não se
tratava da criação de uma secretaria para formular e implementar uma política habitacional municipal, mas para aproveitar o momento de grande liberação de recursos15.
Em Hortolândia, esse redirecionamento fez com que os programas que vinham
sendo desenvolvidos pelo município – notadamente de regularização fundiária de assentamentos informais – fossem transformados, majoritariamente, em ações de remoção e
reassentamento de ocupações através de empreendimentos produzidos pelo PMCMV.
Quando se questiona o porquê desse redirecionamento, a primeira resposta dos
gestores16 é a falta de recursos municipais para investimentos na área. Os entrevistados foram unânimes em afirmar a existência de poucos recursos próprios e que
dependeriam fortemente das transferências, sendo sua arrecadação pequena.
Assim como os gestores, nossa hipótese inicial era de que a falta de iniciativas
próprias de produção habitacional nos municípios se deveria a sua baixa autonomia
financeira e institucional. Arretche (2005) alerta que governos desprovidos de autonomia para obter – por meio de taxação – recursos para atender às demandas da
sociedade local tendem a incorporar à sua agenda as orientações e decisões políticas
de outros níveis de governo que, de fato, têm o poder sobre os recursos financeiros.
Como dependeriam majoritariamente de transferências intergovernamentais para
os investimentos em habitação e desenvolvimento urbano, os municípios estariam
reféns, portanto, das políticas e decisões federais, que, além de altamente mediadas
pelo sistema político-partidário, não seriam necessariamente convergentes com as
demandas e necessidades locais.
A análise dos dados sobre finanças municipais demonstra, realmente, que ainda
há uma grande dependência municipal em relação às transferências realizadas pelos
outros entes federados. Apenas 21% dos municípios de São Paulo têm mais de 50%
de seus recursos oriundos de receita própria; enquanto 17% dependem de transferências para compor mais de 70% de seu orçamento17.
Contudo, se esses dados são analisados de forma mais detalhada, verifica-se
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que não se pode, necessariamente, afirmar que os municípios estejam impossibilitados de realizar ações autônomas18, pois possuem, em alguma medida, capacidade
de realizar investimentos. Constatamos também que o serviço da dívida (Juros
mais Amortização de Empréstimos) não ultrapassa 4% da composição de despesas
dos municípios estudados, evidenciando o baixo endividamento dos municípios,
que praticamente não contrataram Operações de Crédito. O recurso ao endividamento, se bem utilizado, poderia ser extremamente útil no caso de investimentos
em habitação e infraestrutura urbana, que requerem grandes volumes iniciais, mas
não implicam, posteriormente, num grande aumento de despesas de custeio – com
pagamento de pessoal, material, etc.
Apesar de ser, junto com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS), a principal fonte de receita tributária dos municípios brasileiros, estes não
parecem ter qualquer disposição em majorar o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), seja através da aplicação de alíquotas maiores em casos de imóveis vazios
ou subutilizados, seja na atualização da planta genérica de valores, a qual na maioria
dos casos encontra-se muito defasada. Em municípios estudados19, existiria, inclusive, uma diretriz clara do prefeito de que em nenhuma hipótese se mexeria em
tributos como forma de aumentar arrecadação, tendo em vista que se trataria de
uma medida politicamente impopular.
Diante desse panorama das finanças dos municípios e comparando com a média
estabelecida pelos municípios paulistas e brasileiros, conclui-se que, apesar de serem
ainda majoritariamente dependentes, os municípios estudados têm margem de endividamento e possuem mecanismos para obtenção de mais recursos para realizar suas
políticas e investimentos urbanos e habitacionais. Entretanto, os municípios optam
por não fazer.
Retoma-se então a questão: por que os municípios parecem estar abrindo mão
de sua possibilidade de conduzir, de forma própria e autônoma, as decisões sobre suas
políticas e projetos da área habitacional e, paulatinamente, redirecionam suas ações
no sentido da adesão completa às políticas e programas federais? Frente ao panorama
exposto, não se sustenta a hipótese de que se deveria, exclusivamente, à sua baixa
autonomia financeira.
Outra hipótese estaria vinculada à sua fragilidade institucional, tanto no plano
geral da administração municipal quanto especificamente na área habitacional.
Segundo um gestor municipal entrevistado:

18 Identificamos as principais receitas e despesas, por natureza e por
função de Habitação e
de Urbanismo nominais
(históricos), disponíveis
nos últimos quatro anos
(2008/2011) em cada
um dos municípios estudados. Agrupadas as
receitas (em Próprias,
Transferências e Operações de Crédito) e as
despesas (em Correntes,
Investimentos, Amortização de Empréstimos
e Outras Despesas de
Capital), verificou-se o
equilíbrio orçamentário
(receita total menos despesa total) de cada um
deles para o período. Por
fim, ao ser calculada a Receita Disponível (formada
por Recursos Próprios,
Transferências Correntes
menos Despesas Correntes e Amortização de Empréstimos), esta foi comparada com o montante
global de investimentos
declarados pelos municípios. Quando os valores
da Receita Disponível encontrada foram inferiores
aos de investimento, tomou-se como um possível indicador de que, para
o nível de investimento
realizado, teria sido necessário contar com operações de crédito e/ou
transferências de capital
da União ou do Estado;
por outro lado, quando
estes valores foram superiores, considerou-se que
o município tinha receita
suficiente para realizar
seus investimentos sem
necessidade de recursos
externos.

Atualmente existe um volume de recursos muito alto que tem sido repassado pelo
governo federal para projetos, e isso gera primeiramente um encantamento nos municípios, que acabam buscando obter o máximo possível de projetos, já que isso dá visibilidade à gestão e gera dividendos políticos. Depois desse encantamento, o problema
começa já com as contrapartidas. Entretanto, os municípios não estavam acostumados
a essa forma de captar recursos, em que você tem que engessar uma parte do seu orçamento em contrapartidas. O que acontece, então, em alguns casos, é que cada área ia
apresentando projetos e comprometendo contrapartidas, quando a gestão se dava conta,
já havia perdido completamente o controle do orçamento em função das contrapartidas
prometidas pelas diferentes secretarias. E isso não é nada organizado ou centralizado,
quando se está montando o planejamento orçamentário futuro, a cada dia se descobre
uma nova contrapartida de 2 milhões, 1 milhão prometida por alguma secretaria.20

19 Entrevistas com Gestores Municipais 1 e 12, realizadas entre 2012 e 2013.
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20 Entrevista com Gestor
Municipal 12, realizada
em 2013.
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21 Entrevista com Gestor
Municipal 12, realizada
em 2013.

22 Entrevistas com Gestor
Municipal 7 e Vereador 1,
realizadas em 2012.

Algumas operações, como é o caso do endividamento, ensejam ações complexas
de planejamento e gestão orçamentária, as quais, muitas vezes, poderiam estar além
das atuais possibilidades de operação dos agentes públicos municipais. Mesmo em
municípios econômica e institucionalmente mais desenvolvidos, como Osasco,
constatou-se em entrevista 21 com gestores que os poderes públicos municipais não
conseguem sequer ter clareza de qual é a sua efetiva margem de endividamento e
como ela poderia ser utilizada sem que fossem violados os dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Destaca-se também a pouca capacidade institucional especificamente para
desenvolvimento da política habitacional (BRASIL, 2010; ARRETCHE, 2012;
DENALDI, 2011). Segundo Arretche (2012), a maioria dos municípios não conta
com estruturas para desenvolver essa política, como planos locais de habitação ou
mesmo órgãos para gestão, e, quando existem, têm altas taxas de “morte institucional”, sendo frequentemente extintos quando um novo prefeito toma posse. Em
2009, o instrumento mais generalizado no país era o cadastro ou levantamento de
famílias interessadas em programas habitacionais, presente em 66% dos municípios
paulistas. Arretche (2012) destaca que esse instrumento tem a maior taxa de sobrevivência ao longo do tempo.
Como era esperado, era frágil a situação institucional encontrada nos órgãos
e departamentos destinados à habitação nos municípios estudados. Embora alguns
contem com uma estrutura mais robusta e proativa (Osasco e Hortolândia), nos
demais verificamos estruturas com poucos técnicos e pouca capacidade de gerenciar
os projetos em andamento, sem falar na dificuldade em elaborar novos projetos. Em
Jacareí, por exemplo, não há órgão da administração direta dedicado à habitação,
havendo somente a Fundação Pró-Lar. Segundo os gestores locais22, sua função seria
basicamente a manutenção do cadastro de famílias e a gestão dos terrenos doados à
prefeitura por novos parcelamentos.
Em Ferraz de Vasconcelos, como já mencionado, a criação de uma Secretaria
de Habitação é recente e destinava-se, principalmente, a ampliar a possibilidade de
captação de recursos federais existentes na área. Nessa mesma cidade, vale a pena
mencionar um fato peculiar. Inquirida uma técnica da Secretaria de Habitação sobre
o Plano Municipal de Habitação, que segundo levantamentos havia sido realizado
com apoio financeiro do governo federal, esta desconhecia a sua existência. Em outra
visita realizada, ela afirmou que havia se lembrado e encontrado o plano, tendo nos
entregue a única cópia existente para que levássemos conosco, tendo em vista que
“ninguém o usaria por lá mesmo”.
Apesar dessa e de outras fragilidades, a baixa capacidade institucional não apareceu
como o fator determinante para a inexistência de políticas próprias na área. Na verdade,
ela sequer parece uma real questão para os municípios, pois o novo modelo institucional
desenhado para a política nacional de habitação brasileira – que se concretiza basicamente com o PMCMV – parece prescindir da capacidade institucional e financeira
dos municípios, já que concentra totalmente a decisão no âmbito federal e transfere a
promoção para o setor privado. Não é à toa que a única exigência para que um município
possa receber os empreendimentos do programa é a existência de um cadastro.
Portanto, se, por um lado, é verdadeiro que a baixa capacidade dos municípios dificulta a formulação e a execução da política habitacional; por outro, também
é verdadeiro que muitos municípios não buscam criar condições para a melhoria
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dessa capacidade, pois não veem necessidade em se constituir como agentes ativos
nessa formulação. O governo federal, por sua vez, deixa de fomentar a capacidade
institucional dos municípios (vide a desconstrução do SNHIS) e institui um modelo
que prescinde desta. Segundo o discurso de técnicos do Ministério das Cidades e
do Ministério da Fazenda (LOUREIRO; MACÁRIO; GUERRA, 2013), o modelo
proposto para o PMCMV teria sido adotado justamente em função da avaliação por
parte dos gestores federais de que os municípios não possuem capacidade própria de
implementação de uma política habitacional. Não se estranha, assim, que em todos os
municípios estudados detectou-se a priorização da estratégia de adesão ao programa
federal em detrimento da implementação de ações autônomas aderentes a processos
de planejamento local.

Atores, arenas e processos
Para entender essa estratégia municipal e o sucesso do modelo proposto pelo
PMCMV, analisamos os atores, arenas e processos localmente envolvidos na definição dos investimentos em habitação, explorando o papel desempenhado e os ganhos
obtidos por cada um deles no cenário atual.

Os municípios
No modelo do PMCMV, o papel dos municípios passou a ser basicamente o
de organizar a demanda (através de cadastros encaminhados à Caixa para a seleção
dos beneficiários) e, de modo facultativo, criar condições para facilitar a produção,
através da flexibilização da legislação urbanística e edilícia dos municípios e/ou da
doação de terrenos. Em relação à alteração da legislação municipal, os exemplos mais
evidentes são de Registro e Hortolândia. No primeiro deles, trata-se da aprovação de
uma lei específica exclusivamente voltada a incluir o terreno no qual se construiria
um empreendimento do PMCMV (Faixa 1) no perímetro urbano do município23,
requisito do programa. Não foi redesenhado o perímetro inteiro a partir de uma
necessidade de expansão de seu território, apenas se incluiu o terreno em questão
como um apêndice do perímetro urbano porque a construtora 24 afirmava que aquele
era o único terreno em que “a conta do empreendimento fecharia”. Hortolândia, por
sua vez, criou uma legislação específica para regular a HIS, flexibilizando parâmetros
para viabilizar a rentabilidade da produção do programa 25.
Foram citados, também, casos em municípios não estudados pela pesquisa,
como Sumaré, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Sorocaba 26. Segundo a Construtora
127, ela mesma já levou a um prefeito minuta de projeto de lei, pronta para ser entregue
e aprovada pela Câmara, que viabilizaria seu empreendimento28.
Os municípios poderiam, ainda, facilitar a viabilização do atendimento à
demanda de baixa renda através da cessão de terrenos públicos. No entanto, tanto
empresários29 quanto gestores municipais30 afirmaram que a burocratização dos
processos de desapropriação, desafetação e doação têm resultado na preferência das
empresas em comprar novos terrenos em vez da doação.
O papel mais claramente assumido por todos os municípios, portanto, é a
indicação dos beneficiários a serem atendidos pela Faixa 1 do programa a partir de
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23 Entrevista com Gestor
Municipal 11, realizada
em 2012.
24 Entrevistas com Gestor
Municipal 11 e com Construtor 2, realizadas em
2012.
25 Entrevista com Gestor
Municipal 2, realizada em
2012.
26 Entrevista com Construtores 1 e 3, realizadas
entre 2012 e 2013.
27 Entrevista realizada em
2012.
28 Entrevista com Construtor 1, realizada em
2012.
29 Entrevistas com Construtores 1 e 4, realizadas
em 2012.
30 Entrevista com Gestor
Municipal 12, realizada
em 2013.
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um cadastro habitacional atualizado. Além do fato de ser um item relativamente de
fácil criação e manutenção (exigindo pouco em termos de capacidade institucional),
também podem ser utilizados como cadastro ou fontes de informações habitacionais
outros cadastros direcionados às políticas assistenciais.
Ao relegar ao município essa indicação da demanda, o PMCMV permite que
continue no plano local a manutenção das velhas gramáticas políticas (NUNES,
2011) de interação entre poder público e eleitores, em que a distribuição de benefícios constitui importante ativo para angariar capital político. Indicar a demanda
significa, por um lado, um baixo investimento do ponto de vista financeiro e institucional e, por outro, um grande recurso no sentido de angariar possíveis votos em
pleitos municipais.
Percebeu-se também a importância dos benefícios eleitorais proporcionados
pela inauguração de novos empreendimentos habitacionais, produtos cujo significado
vai além das considerações sobre o seu impacto econômico e social.

31 Entrevista com Gestor
Municipal 12, realizada
em 2013.

32 Entrevista com Gestor
Municipal 12, Vereadores
1, 2, 3 e 4, Construtores
3 e 4 e Agente da Caixa
1, todas realizadas entre
2012 e 2013.

33 O governo estadual
está, atualmente, tentando também ser incluído
nessa contagem, tendo
em vista o complemento
financeiro aportado pelo
programa Casa Paulista
para produção nos municípios do estado.
34 Vereadores 1, 3, 4 e 5 e
Gestores Municipais 12 e
13, realizadas entre 2012
e 2013.

É por isso que se investe tanto em obra, por conta da visibilidade que elas geram, do
impacto que causa na população, que responde muito rápido a esses investimentos. [...]
Tanto que o orçamento do primeiro ano de Plano Plurianual [elaborado para o município]
é o mais pesado em previsões de obras, pois já se tem que pensar em resultados a serem
mostrados na campanha de 2016.31

Tais obras são, assim, “fatos políticos” de dimensão local, regional e nacional,
conferindo legitimidade ao exercício do poder por sua elevada “visibilidade” no
conjunto das realizações dos governos (CAMARGOS, 1993). Mais ainda no caso
do PMCMV, já que não se trata de qualquer investimento, mas um investimento
em habitação, utilizando assim o apelo que a casa própria goza junto à população
(RONALD, 2008).
Nesse sentido, é relevante que a responsabilidade da realização do cadastro e
da indicação da demanda tenha sido reservada ao município, pois isso possibilita
a manutenção de práticas clientelistas e sugere à população que o PMCMV seria
resultado também da ação e do envolvimento da prefeitura, mesmo que isso não
corresponda fielmente à realidade. Isso ficou evidente nos estudos de caso32, sendo
constantemente mencionados os números do programa e como isso supostamente
demonstraria o compromisso das gestões (tanto federal como municipais) com o
tema da habitação.
As inaugurações contam não só com a presença dos chefes do executivo e
do legislativo local como também, muitas vezes, com a presença de membros do
executivo e do legislativo federal. Cada unidade produzida vale para duas contagens, ou seja, o capital político gerado serve tanto para o município quanto para o
governo federal33.
Embora esperássemos, quando iniciada a pesquisa, encontrar uma atuação mais
ativa do Legislativo municipal nos processos decisórios de investimentos habitacionais, foi constatada uma marginalização dos seus membros. Em todos os municípios,
foi encontrado um padrão caracterizado por uma larga base de apoio do Executivo
na Câmara, formada através da negociação de postos-chaves nas secretarias municipais. Na maioria das entrevistas34 em que o tema foi alvo de questionamento, ficou
evidente que não há qualquer discussão substancial sobre a política habitacional no
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âmbito parlamentar, mesmo quando se trata da aprovação de leis que alterem parâmetros urbanísticos, conceda isenções fiscais, etc., ficando todas as definições a cargo
do Executivo.
De acordo com os entrevistados, cabe aos parlamentares apenas a mediação de
pequenas e pontuais demandas apresentadas pela população, que vão desde o fornecimento de medidas assistenciais e da provisão de materiais de construção35 até a
influência sobre a indicação da demanda a ser atendida pelo PMCMV, como em
Ferraz de Vasconcelos36, Hortolândia37 e Praia Grande38. Em Registro, por exemplo,
segundo entrevista39, a prefeitura havia decidido que, depois de formada a lista dos
possíveis beneficiários, estes seriam escolhidos através de sorteio. Os vereadores,
por sua vez, teriam questionado essa decisão, claramente com a expectativa de que,
se realizada de outra maneira, poderiam influenciar no resultado final. Embora o
Executivo tenha resistido às pressões, procedido ao sorteio e fiscalizado os beneficiários após a sua entrada nas unidades; alguns vereadores teriam conseguido, mesmo
assim, colocar famílias de suas bases eleitorais em unidades do conjunto após a troca
do prefeito.
Diante desse quadro podemos afirmar que políticos locais (tanto do Executivo
quanto do Legislativo) se beneficiam do programa, o que nos ajuda a entender por
que os municípios estudados têm concentrado seus esforços unicamente na viabilização de empreendimentos do PMCMV em seu território. Trata-se de uma postura
pragmática, que capta o máximo de benefícios políticos com um mínimo de esforço
institucional e financeiro.

Governo federal – a Caixa
Como já afirmamos, a centralização dos recursos para financiamento define um
controle por parte do governo federal sobre as políticas habitacionais (ARRETCHE,
2012, p. 164), o que resulta no controle de importante capital político eleitoral. Não
é de se estranhar que o PMCMV tenha sido lançado em março de 2009, pouco mais
de um ano antes do período de disputa eleitoral para presidente. Além de conter os
efeitos políticos nefastos que uma crise econômica poderia gerar sobre a sucessão
presidencial, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também foi lançada
como “Mãe do Minha Casa Minha Vida”, fortalecendo sua candidatura ao cargo de
presidente da república.
Um dos pontos centrais dessa nova forma de centralização é possibilitar a
superação de qualquer tipo de resistência ao programa que poderia ser oferecida
por partidos de oposição em gestões locais. As relações entre entes federativos estão
sujeitas às coalizões e aos arranjos partidários em todos os níveis. Nesse sentido, os
alinhamentos partidários costumavam ser importantes para que o governo federal
conseguisse que seus programas fossem implementados no plano local, gerando
capital político para seus promotores. Mais uma inovação trazida pelo PMCMV é
que, ao menos aparentemente, ele permite que o governo federal supere o “federalismo partidário”. Ao delegar a promoção de empreendimentos habitacionais
a empresas, o PMCMV acontece nos municípios independentemente se estes são
governados por partidos que compõem a base aliada do governo ou não, gerando,
portanto, dividendos políticos para o governo federal independentemente da vontade
da gestão local.
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35 Entrevistas com Vereadores 3 e 4, realizadas em
2012.
36 Entrevistas com Vereadores 5 e 6, realizadas em
2013.
37 Entrevista com Morador 2, realizada em 2013.
38 Entrevista com Morador 3, realizada em 2013.
39 Entrevista com Gestor
Municipal 11, realizada
em 2012.
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40 Entrevista realizada
em 2012.

41 Entrevista com Construtora 1, em 2012. O
“parceiro” mencionado
seria um agente intermediário que atua na prospecção de terrenos para
a construtora. Esse parceiro seria uma equipe ou
indivíduo que intermedia
a compra, geralmente em
várias cidades, ganhando
um percentual do valor
do projeto.
42 Entrevistas com Agentes da Caixa 1 e 2, realizadas em 2012.
43 Entrevista com Vereador 7, realizada em 2012.

44 Entrevista com Gestor
Municipal 11, realizada
em 2012.

Como forma de obtenção de maior controle sobre a implementação do programa
no território, a União sentiu a necessidade de se fazer mais presente nos municípios, o
que pode ser percebido, principalmente, pela evolução do papel desempenhado pela
Caixa Econômica Federal. Além de reiterar o papel de agente financiador, regulador
e fiscalizador que o banco vem exercendo desde a extinção do BNH, o PMCMV o
transformou em um importante ator no nível local, responsável por fazer o programa
“rodar” e importante elo entre os agentes envolvidos – governo federal, empresas,
governos locais e beneficiários. Os estudos de caso trouxeram vários exemplos dessa
atuação no nível local.
De acordo com entrevistado da Construtora 540, a Caixa teria sido o agente
responsável por fazer com que atuassem no município de Jacareí, tendo buscado ela
mesma uma construtora que estivesse interessada em produzir empreendimentos da
Faixa 1 no município, que se encontrava com dificuldades em atrair interessados:
O processo para a nossa construtora chegar em Jacareí foi através do contato com o
parceiro e com a Caixa regional [Gerência de Desenvolvimento urbano (GIDUR) de
São José dos Campos]. O prefeito de Jacareí mostrou interesse, a CAIXA falou com o
‘parceiro’, que falou conosco. Tem casos que a GIDUR liga diretamente para o diretor da
nossa construtora. O terreno, inclusive, já tinha sido prospectado pela CAIXA.41

Em outros casos, a Caixa atua como mediadora nas negociações entre proprietários privados de terrenos e construtoras interessadas em realizar um determinado
empreendimento, conforme entrevista com Agentes 1 e 2 da própria Caixa42.
No caso de Hortolândia43, há uma negociação para que famílias que não se
enquadram na primeira faixa de renda do programa – mas que também não conseguem arcar com os produtos de mercado popular (Faixa 2) por terem uma renda
ainda muito baixa – possam ser atendidas pelo Faixa 1. Note-se que essa decisão está
sendo tomada entre a Secretaria de Habitação do município e a própria Gerência da
Caixa na região.
Longe, portanto, de apenas regular o que pode ou não ser feito nos empreendimentos financiados através do PMCMV, o banco tem, efetivamente, articulado
os diversos atores para a sua implementação, até mesmo em função da necessidade
de cumprir suas metas. A instituição e seus gerentes têm usado diferentes artifícios
para alcançar esses objetivos, mesmo que, por vezes, as estratégias mobilizadas não
dialoguem com as necessidades habitacionais existentes. Por exemplo, no município
de Registro44, a Gerência da Caixa responsável pela contratação na região conseguiu
modificar a meta inicial municipal de 142 para 1500 unidades. Essa possibilidade
se apresentou já que a normativa do programa determina metas não para os municípios, mas para as gerencias regionais da Caixa. Isso permitiu transformar a meta não
alcançada em Santos em unidades construídas em Registro, o que certamente não
solucionou o déficit habitacional de Santos.
A Caixa tem assumido o importante papel de ser a presença federal nos
municípios. A ampliação do crédito habitacional e a meta da construção de 3,4
milhões de unidades habitacionais refletiram na ampliação da capilaridade da
instituição pelo território brasileiro, constituindo presença marcante da União
no plano local. Além de uma presença simbólica (já que suas agências são encontradas em praticamente todo território nacional e é a elas que a população se
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dirige para a finalização de seus contratos do PMCMV), a Caixa tem desempenhando, inclusive, funções de apoio técnico – como prospectar terrenos, elaborar
projetos, sugerir melhorias técnicas, etc.45 –, tal como caberia a um órgão executivo da administração pública direta.
Segundo entrevista46, o banco ampliou o número de funcionários e, consequentemente, sua capacidade de operação exatamente para poder proporcionar esse tipo
de atuação, transformando a Vice-presidência de Governo (dentro da qual estão inseridas as GIDURs) a maior vice-presidência do Banco. O sentido desse considerável
investimento por parte do Governo Federal está claro: fortalecer a estrutura institucional que garante o alcance das metas estipuladas para o programa, uma de suas
principais fontes de capital político.

45 Entrevistas com Agente da Caixa 3 e Construtor
2, realizadas em 2012.
46 Agente da Caixa 1, entrevistado em 2012.

As empresas
As relações entre empresas e poder público encontradas durante a pesquisa no
plano local reafirmaram a existência de uma simbiose. De um lado, as empresas
do setor dependem fortemente do Estado para garantir seus ganhos permanentes;
de outro, o Estado utiliza de forma keynesiana o investimento em habitação para
alavancar suas políticas macroeconômicas e, ao mesmo tempo, garantir suas relações
de poder a partir do capital político gerado com essas operações.
Esse é o caso do PMCMV, medida anticíclica que fez com que o Brasil sentisse
apenas como uma “marolinha”47 as consequências da crise mundial, aquecendo
a economia brasileira através da injeção de recursos no setor da construção civil.
Enquanto o governo é beneficiado pela melhora na economia com a criação de numerosos postos de trabalho e pela produção de milhares de unidades habitacionais – que
funcionam como importantes geradores de capital político –, o setor da construção
se beneficia com os novos arranjos produtivos para promoção habitacional disseminados por esse programa.
A partir dos estudos de caso, ficou evidente que esses novos arranjos têm permitido um maior protagonismo do setor empresarial na promoção habitacional. O
empresariado é brindado com uma maior liberdade de escolha sobre onde, como e
quando pretende atuar, proporcionando toda uma nova mobilidade para a realização
de negócios por parte das empresas, além de viabilizar a ampliação de seus mercados.
Um primeiro exemplo dessa mobilidade mencionada em entrevistas48 é a
migração de empresas entre a produção propiciada pela CDHU e aquela proporcionada pelo PMCMV no estado de São Paulo. De acordo com as construtoras, o procedimento adotado pela CDHU era muito mais complexo e burocrático. O PMCMV
teria eliminado e/ou facilitado vários desses procedimentos, pois seria muito melhor
a compra do terreno (no caso do PMCMV) do que a espera pela doação por parte da
prefeitura (requisito no caso da CDHU). De acordo com empresários entrevistados49,
com o PMCMV estaria mais fácil circular para produzir entre diferentes cidades.
Caso esteja muito difícil em uma delas – em função de legislações e/ou dificuldades
em aprovações dos projetos –, as empresas simplesmente migram para outra.
É mencionado50, ainda, que a mobilidade trazida pelo programa possibilitaria
que não estejam mais estritamente dependentes do preço da terra. Embora esse
preço51 continue a ser um ponto crucial do cálculo de viabilidade do empreendimento52, essa questão pode ser resolvida pelo empresário ao desistir de produzir em
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47 Durante o auge da crise mundial iniciada nos
Estados Unidos da América
(EUA) em 2008, o então
presidente Lula, para dar
segurança aos investidores e garantir que suas
medidas anticíclicas estavam corretas, declarou
que a quebra de Wall
Street em 2008 poderia
ter sido um tsunami para
os EUA, mas no Brasil ela
estava mais para uma
“marolinha”. (ANDERSON,
2011).
48 Entrevistas com Construtoras 1, 4 e 5 e Gestora
Estadual 1, realizadas entre 2012 e 2013.
49 Construtoras 1, 4 e 5,
realizadas entre 2012 e
2013.
50 Entrevista com o Construtor 4, realizada em
2012.
51 Segundo o Construtor 5 (entrevistado em
2012), “o valor do terreno nunca pode superar 6% do valor total do
empreendimento”.
52 Entrevistas com Construtoras 1, 3, 4 e 5, realizadas entre 2012 e 2013.
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53 Foram analisados os
dados do TSE de doações
para campanhas nacionais (presidência e estado
de São Paulo) dos dois
primeiros colocados na
disputa e de seus comitês
financeiros e diretórios
partidários em 2002, 2006
e 2010. Também foram
analisadas doações para
campanhas
municipais
(nos seis municípios estudados) dos três primeiros
colocados na disputa e de
seus comitês e diretórios
(incluindo diretórios estaduais e nacionais para
eleições municipais) em
2008 e 2012.
54 Foram realizados levantamentos de dados
apenas dos Diretórios Nacionais do PT e do PSDB
em pleitos municipais,
pelo fato desses partidos
serem os mais recorrentes nos estudos de caso.
Além disso, são importantes para demonstrar que,
embora de espectros políticos diferentes, ambos
recebem vultosas doações
de campanha de empresas do campo urbano.
55 O TSE disponibiliza os
dados dos diretórios nacionais e estaduais em
eleições municipais apenas para o ano de 2012.

um determinado município e migrar para outro em que o preço seja menor. Isso
significa que, em função de uma maior rentabilidade da iniciativa privada, estarse-á deixando de combater o déficit habitacional de um determinado município.
Mesmo diante do aumento do protagonismo por parte do empresariado proporcionado pelo PMCMV, ainda é necessário que estabeleçam um mínimo de relação
com as prefeituras, detentoras do poder de aprovação de projetos. Nesse sentido, uma
hipótese de pesquisa era de que uma importante faceta dessa relação se daria através
das doações eleitorais por empresas. Em um país em que as campanhas eleitorais
mostram-se extraordinariamente caras (SAMUELS, 2006), a arrecadação de doações
é cada vez mais central.
Levantamos e processamos os dados disponibilizados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)53, além de abordarmos o tema em entrevistas. Através
dessa exploração, constatou-se que não são relevantes as doações feitas diretamente por construtoras na maioria dos municípios estudados, tendo em vista que,
em média, no máximo 14% dos recursos dos candidatos provieram de empresas
ligadas à área. Entretanto, é grande a representatividade dessas doações para os
diretórios nacionais e estaduais do PT e do PSDB54 nos pleitos municipais, que
chega a ser 54% do total arrecadado.
Embora não se disponha de uma série histórica para fazer afirmações categóricas sobre o assunto55, é importante pensar o significado disso em termos políticos. É
expressivo o volume de recursos que os diretórios nacionais e estaduais dispõem para
distribuir entre seus diversos candidatos locais, disponibilizando-os de acordo com a
importância do município para o partido, com a viabilidade eleitoral de seu candidato,
etc. Assim, as doações de campanha realizadas por empresas não são apenas recursos
utilizados para manutenção do entrelaçamento entre setor empresarial e o Estado mas
também para manutenção do controle das altas esferas dos partidos sobre suas bases.
Claro, há casos em que as lideranças municipais também possuem força política
suficiente para captar recursos que financiem suas campanhas independentemente
dos altos escalões partidários. Nos municípios estudados, a maioria dos candidatos
recebia, em volume e representatividade, doações pouco relevantes de empresas da
área, à exceção dos municípios de Osasco e de Praia Grande, que possuem maior população e dinâmica econômica. Apesar de ainda dependerem dos diretórios estadual e
nacional dos seus partidos, neles as doações diretamente feitas aos candidatos por
empresas apresentaram relevância, principalmente no caso de Praia Grande, em que
51% dos mais de R$ 2 milhões arrecadados pelo candidato vencedor provêm do setor
empresarial da construção.
Uma hipótese, nesse sentido, que explicaria a valorização da doação aos diretórios estaduais e nacionais é de que as empresas têm investido mais naqueles atores
que realmente possuem o poder de influenciar as decisões relativas a essas políticas
(IACOVINI, 2013; LAZZARINI, 2011), ou seja, elas têm investido mais no plano
partidário federal do que no local (mesmo em eleições municipais), uma vez que é
justamente no plano federal que são tomadas as grandes decisões acerca das políticas habitacionais. Assim, mesmo não havendo uma significativa ligação direta
entre empresas e poder público no plano local através de doações de campanha, essas
doações continuam a ser parte importante do jogo político que conforma a política
habitacional executada nos municípios.
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Os movimentos sociais de moradia
Se, em 1988, a Constituição Federal já consagrava dispositivos que institucionalizavam a participação direta dos cidadãos como forma e, em alguns casos, requisito da realização do princípio democrático, isso ganha efetivamente força no campo
urbano e habitacional a partir da aprovação do Estatuto da Cidade, que incluiu na
agenda política a democratização do planejamento através da adoção de um modelo
tripartite de elaboração e fiscalização da política urbana, com a sociedade civil,
empresários e governo pactuando seus rumos.
A instituição do Ministério das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades e
das Conferências Nacionais das Cidades expressou o esforço, por parte do governo
federal, da constituição de um lócus para a formulação e implementação participativas de uma política urbana (SANTOS JR.; NASCIMENTO; FERREIRA, 2008;
MARICATO, 2012). Para os movimentos sociais envolvidos na eleição de Lula,
representava a possibilidade de avançar na democratização da gestão urbana e habitacional e de, finalmente, fazerem parte do processo de formulação e implementação
de tais políticas.
Outra importante iniciativa foi a criação do SNHIS, que determinava a instituição de conselho participativo para a gestão dos recursos em todas as esferas federativas. Houve, então, uma proliferação de Conselhos Municipais de Habitação, através
dos quais se esperava que fossem estabelecidas arenas de discussão e deliberação das
políticas habitacionais no âmbito local. Essa estratégia foi em alguma medida bem
sucedida, tendo em vista, por exemplo, que em todos os municípios estudos de caso
existem ou existiram Conselhos Municipais de Habitação. Mesmo naqueles em que
sequer há uma secretaria de habitação, caso de Jacareí e Registro, o Conselho foi, ao
menos formalmente, criado a partir de 2005.
Contudo, isso não significou a inclusão de movimentos e entidades da sociedade civil organizada na formulação e implementação da política habitacional. Em
alguns municípios estudados, o Conselho não se reúne há no mínimo cinco anos,
casos de Ferraz de Vasconcelos e Registro, tendo praticamente sido criado apenas
como cumprimento ao requisito do SNHIS.
Mesmo nos demais municípios, pouco se constatou de avanço no sentido da incidência desses Conselhos sobre os rumos das políticas municipais. Em Hortolândia,
o Executivo municipal admite que a institucionalização do Conselho de Habitação
é mera formalidade, constituindo uma instância de representação que costuma
simplesmente aprovar os projetos do governo sem grandes debates56, visão corroborada por um vereador do município para quem “poucos membros [do Conselho]
costumam debater as pautas e encaminhamentos. A maioria simplesmente aprova
o que a Prefeitura envia sem discutir ou questionar”57. Em Jacareí, a mesma crítica
é feita por representante da sociedade civil, que afirma que o conselho “[acabou]
virando ‘chapa branca’. Existem algumas ONGs [Organizações Não Governamentais], mas que quase sempre ficam nas mãos de um ou outro vereador”58.
Mesmo em Osasco, no qual se encontrou um Conselho de Habitação mais
ativo, a política segue uma lógica pautada pela oferta de recursos federais, realizando
ações no território de acordo com o que é ofertado em cada momento pelos programas
federais. Dessa forma, o Conselho possui pouca ingerência sobre o processo, sendo
mais um espaço de apresentação de demandas e de referendar as ações propostas
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56 Entrevista com Gestor
Municipal 5, realizada em
2012.
57 Entrevista com Vereador 7, realizada em 2012.

58 Entrevista com Representante da Sociedade
Civil 1, realizada em 2012.
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59 Entrevistas com Representantes da Sociedade
Civil 2 e 3, realizadas em
2012.

60 Dados obtidos através
da aplicação de questionários com mais de
100 famílias moradoras
do empreendimento no
âmbito da pesquisa “Ferramentas para avaliação
da inserção urbana dos
empreendimentos do PMCMV”, realizada pela equipe do LabCidade.

pela gestão municipal59. Esse cenário não é estranho se levado em consideração que
não é reservado qualquer papel para os conselhos no PMCMV, ação priorizada pelos
municípios.
Apesar disso, não se pode dizer que esses processos não implicaram em mudanças
no panorama político. Se tais arenas foram sendo desconstituídas aos poucos, pelo
menos durante um certo período elas foram espaços importantes para lançar esses
movimentos como interlocutores, transformando-os em atores da política habitacional em nível nacional e, em alguns casos, local.
Indicadores importantes disso são encontrados no próprio PMCMV. Após o
seu lançamento, o programa teve que incorporar, por pressão dos movimentos de
moradia, uma modalidade específica (PMCMV Entidades), voltada ao financiamento
de ações de produção habitacional encabeçadas por organizações sociais. Embora o
aporte de recursos nessa modalidade seja relativamente pequeno diante do montante
global do programa (2% apenas) (RODRIGUES, 2013), não se pode negar que sua
existência está diretamente relacionada ao fato de que tais movimentos possuem hoje
um novo status no âmbito político e que sua adoção foi uma condição para que estes
permanecessem na base de apoio do governo.
Outro ganho que expressa essa nova posição é a crescente participação desses
movimentos na formação das listas de beneficiários da Faixa 1 do PMCMV em diferentes municípios, os quais têm reservado um percentual das unidades produzidas
para atendimento de famílias indicadas por movimentos sociais. Em Osasco, por
exemplo, mais de 15% dos beneficiários do empreendimento Flor de Jasmim foram
indicados por movimentos60.
É importante destacar que os ganhos com o programa obtidos pelos
movimentos são importantes para que estes possam atender às suas bases, compostas
principalmente por famílias em busca de uma moradia. Eles demonstram ainda
que, embora os movimentos continuem a não participar efetivamente dos processos
decisórios da política habitacional, eles foram, ao menos, incluídos na lista de
atores contemplados com a distribuição dos benefícios dos investimentos na área.
Assumindo uma parcela pouco significativa das moradias produzidas e utilizando,
sobretudo, sua representação nos conselhos, os movimentos passaram a integrar o
jogo do controle da distribuição dos ativos políticos do programa, juntamente com
lideranças e grupos partidários que compõem a base do governo.

Conclusão
Inicialmente buscávamos explorar os atores, arenas e processos envolvidos em
investimentos habitacionais e compreender se esses investimentos convergiam ou não
com os processos de planejamento e gestão participativos. Nossa hipótese consistia de
que não havia essa convergência em função da disponibilidade reduzida de recursos
próprios municipais, levando a uma dependência municipal das transferências provenientes dos governos federal e estadual, as quais seriam pautadas por programas
centralizados em outras esferas e por processos decisórios de formulação e implementação que não passavam pelas instâncias participativas dos municípios.
A pesquisa demonstrou que realmente inexiste essa convergência, tendo em vista
que os processos e arenas participativas encontradas apenas existem formalmente ou,
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quando existem de fato, pouco incidem sobre os processos decisórios no plano local.
Dessa forma, essas instâncias não chegaram a ser efetivadas da forma como haviam
sido idealizadas – espaços nos quais seriam formuladas, discutidas, pactuadas e fiscalizadas as políticas urbanas e habitacionais. Mesmo assim, elas possibilitaram aos
movimentos sociais de moradia que se tornassem efetivamente atores envolvidos no
processo. Sua participação, contudo, tem se dado muito mais abocanhando uma
parcela na forma tradicional de distribuição dos benefícios e ativos desse programa
do que no processo decisório sobre a formulação da política.
Por fim, concluímos que não é a falta de recursos financeiros e a dependência
de outros entes federativos que têm impedido a formulação e implementação de ações
autônomas, aderentes às necessidades locais e pactuadas nos âmbitos de participação
instituídos, pois os municípios possuem, no mínimo, uma pequena margem financeira
que permitiria a sua realização. Na verdade, trata-se mais de uma postura pragmática dos governos municipais que, aderindo ao modelo PMCMV com um mínimo
de esforço institucional, asseguram ganhos importantes (de ordem política, financeira,
etc.) aos principais atores da política: a própria gestão municipal, os políticos envolvidos, as instâncias partidárias mais amplas das quais eles fazem parte, as empresas e,
até mesmo, os movimentos de moradia. Nesse sentido, para que fazer de outra forma?
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Abstract:

This article analyses the actors, arenas and processes actually
involved in housing investments in São Paulo’s municipalities. The main question is
about the convergence between these investments and the participatory processes developed in the last decade. The absence of convergence between these two elements formed
our initial hypothesis. Although it has been confirmed, we have found that the reason for
this mismatch was not linked to the limited availability of the municipalities’ financial
resources or to their low institutional capabilities as we have initially imagined. The lack
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of initiative to implement autonomous actions binded to local necessities and agreed upon
in established participatory fields as well as the full adherence of the municipalities to
the Minha Casa, Minha Vida program result from an institutional pragmatic attitude,
since a minimal institutional effort is required from the municipal governments in order
to ensure significant gains to the main players in this policy.

Keywords:

housing policy; municipal autonomy; decision-making
processes; participative arenas; Programa Minha Casa, Minha Vida.

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.149-165, / NOVEMBRO 2014

165

A teoria do desenvolvimento
e a problemática
da urbanização
na América Latina:
uma primeira aproximação
Milena Fernandes Oliveira
Resumo:

Nos anos 1960 e 70, a teoria do desenvolvimento latino-americana
passou por um processo de diversificação e sofisticação que tornou a Economia mais próxima
das Ciências Sociais. A produção teórica deixou o tratamento puramente econômico do
problema do desenvolvimento econômico, como a deterioração dos termos de intercâmbio,
a geração do excedente e o investimento, a fim de avançar para problemáticas que contemplassem um tratamento que desvendasse a totalidade social. Nesse sentido, a interdisciplinaridade dos temas tratados, incluindo o tema clássico da industrialização, passou a ser
valorizada. Ao mesmo tempo que a teoria do desenvolvimento torna-se mais próxima de
uma economia política do desenvolvimento, os temas tratados ajudam a consolidar essa
sofisticação, mostrando as demais facetas do subdesenvolvimento e da dependência A necessidade de explicar as raízes do subdesenvolvimento levou ao estudo da História e também
a uma abordagem das relações sociais como relações de classes. Um olhar crítico sobre o
papel do Estado levou a uma ampla utilização da Ciência Política e das estruturas de
poder. Um estudo sobre a cultura de consumo exigiu o aporte da antropologia econômica.
Nessa reconstrução da disciplina, novos temas foram contemplados, como a urbanização
periférica, a estrutura de consumo, a estrutura agrária e a heterogeneidade regional. Este
trabalho pretende entender como o estudo da urbanização à periferia do sistema, dada sua
especificidade e complexidade, contribuiu para reforçar esse processo de sofisticação da teoria
do desenvolvimento econômico latino-americana, principalmente em seu recurso à História
e às demais Ciências Sociais, como a Sociologia e a Ciência Política.

Pa l av r a s - Ch av e:

desenvolvimento socioeconômico; urbanização;
teoria do desenvolvimento; capitalismo; América Latina.

Introdução
Este artigo pretende traçar algumas considerações sobre a relação entre a teoria
do desenvolvimento econômico e o processo de urbanização na América Latina nos
anos 1960 e 70. Com as transformações aceleradas que consolidaram o capitalismo
no continente, vieram novos dilemas que levaram os teóricos do desenvolvimento a
sofisticar suas teorias, aproximando-as mais da História e das Ciências Sociais.
Nos anos 1960 e 70, alguns países latino-americanos, como Brasil, Argentina
e México, consolidavam os seus capitalismos nacionais, sem, no entanto, romper
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com a condição do subdesenvolvimento. Na voz de Raúl Prebisch, Celso Furtado,
Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel e Pedro Paz, o subdesenvolvimento passou, cada
vez mais, a ser entendido como um problema de estrutura, cuja superação não está
restrita somente ao processo de industrialização, mas à superação de outros entraves
estruturais, de natureza social, política e cultural. Nesse sentido, o processo de
urbanização acelerada pelo qual passaram esses países desnudou algumas contradições estruturais: a difícil urbanização sem a reforma agrária; a urbanização calcada
sobre um crescimento exagerado do setor terciário em relação ao secundário; a
absorção de novos padrões de consumo, calcados em uma ainda maior concentração de renda; a passagem à estrutura concentrada do capitalismo, mantendo-se
estruturas clientelistas de poder; a acentuação das desigualdades regionais, sob as
quais se compreendia o processo de aceleração da urbanização em regiões mais desenvolvidas, enquanto da persistência de um setor pouco produtivo, muito próximo ao
nível de subsistência, em regiões subdesenvolvidas. Não raro, os golpes militares aos
quais a América assistiu nessas décadas foram resultado e causa da preservação de
estruturas tradicionais de poder.
Antes de tratarmos de alguns dos autores que se debruçaram sobre o esforço
da relação entre a teoria do desenvolvimento e o processo específico de urbanização
latino-americano, há que atentar para a forma como entendemos a relação entre capitalismo e urbanização e como esta relação se apresenta de maneira específica para
a América Latina. Este é o ponto a ser desenvolvido no próximo tópico. A seguir,
apresentamos um breve panorama da teoria do desenvolvimento na América Latina
e como esta sofre uma inflexão nos anos 1960 e 70, no sentido de ampliar o escopo
da abordagem estruturalista, introduzindo as contribuições da Sociologia, da Ciência
Política e da Antropologia para a Economia. Um último tópico apresenta como,
diante do processo de urbanização latino-americana, esse esforço de complexificação
da análise da teoria do desenvolvimento ganha maior solidez. A História é incorporada à análise da teoria estruturalista, o que consiste em um movimento de duplo
sentido: tanto a teoria se modifica no sentido de incorporar os dilemas inerentes ao
processo de consolidação do capitalismo na América Latina quanto a própria teoria,
suficientemente abrangente e complexa, passa a ser um instrumento de intervenção
na realidade e de sua modificação.
Como a intenção não é mapear todas as interpretações sobre o processo de
urbanização na América Latina, e sim fazer um diálogo entre os dilemas da urbanização latino-americana e a teoria do desenvolvimento, preferimos distribuir os
aportes teóricos segundo alguns temas. Assim, levantamos alguns aspectos comuns
aos autores: o retorno à História; a relação dialética entre rural e urbano; a ligação
entre urbanização e industrialização, que substituímos pela relação mais complexa
entre urbanização e capitalismo, entendendo a urbanização como algo necessário
à consolidação deste; a questão das classes no mundo urbano e suas relações com
o Estado e com as demais classes, incluindo, dentro desse tema, o debate sobre o
direito à cidade.
Alguns autores foram privilegiados no trabalho, tanto pela relevância dos temas
tratados para a compreensão da especificidade do desenvolvimento capitalista na
América Latina quanto pelo esforço de diálogo com a teoria do desenvolvimento
econômico. Alguns dos autores aqui tratados, Aníbal Quijano, Martha Schteingart,
Luiz Pereira, Paul Singer e Fernando Henrique Cardoso, analisam, mais estreita168

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.167-184, / NOVEMBRO 2014

MILENA FERNANDES OLIVEIRA

mente, a relação entre o capitalismo latino-americano e o processo de urbanização
específico; outros autores, como Raúl Prebisch, Celso Furtado e Aníbal Pinto,
analisam o processo como um todo, mas não deixam de considerar o processo de
urbanização a partir do momento em que se torna evidente.
A urbanização torna-se, assim, um tema privilegiado e clássico do desenvolvimento latino-americano, mostrando cruamente como as nações latino-americanas entram na fase de conclusão de suas industrializações e seus capitalismos sem
romperem com sua condição periférica, subdesenvolvida e dependente.

As transformações do capitalismo
na América Latina nos anos 1960 e 70
As décadas de 60 e 70, dentro das quais se realizam os milagres econômicos
em alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, Brasil e México,
mostraram que as heterogeneidades estruturais, características das sociedades periféricas, não haviam desaparecido, senão se agudizado. O processo acelerado de
industrialização substitutiva combinado a regimes autoritários contribuiu para a
acentuação da desigualdade entre as classes, das disparidades setoriais e da concentração regional de renda.
A intensa urbanização pela qual passam esses países nessas duas décadas é uma
prova de como as heterogeneidades estruturais sempre estão a se reproduzir em novas
dimensões, à medida que avança também o processo de industrialização com as
contradições que lhe são inerentes dentro do capitalismo subdesenvolvido.
Os anos 1960 se abrem, na América Latina, com o esgotamento de uma fase
do processo de substituição de importações. Este fora alimentado, durante os anos
1950, pela elevada liquidez do mercado internacional, decorrente da finalização do
processo de reconstrução dos países europeus, que privilegiam, na segunda metade
dos anos 50, a exportação de capitais e produtos manufaturados aos mercados latino-americanos.
Também é o momento do acirramento dos conflitos entre os blocos capitalista
e socialista, principalmente a partir da Revolução Cubana de 1959 e a consequente
crise dos mísseis em 1962.
Se, no começo dos anos 1960, as reflexões sobre o desenvolvimento econômico são inspiradas pelo avanço do bloco socialista, voltando-se para a temática das
reformas sociais, particularmente a agrária, por outro lado, o modelo de capitalismo
que passou a caracterizar o desenvolvimento latino-americano na segunda metade
dos anos 60 foi o modelo excludente. Segundo os teóricos, este teria se assentado na
concentração de renda, importante para dar continuidade ao crescimento com base
no consumo de bens duráveis, no endividamento externo e na obstrução das vias
democráticas de participação política.
Ainda nos anos 1960, enquanto nos Estados Unidos da América (EUA), Europa
e Japão os aumentos de produtividade não foram tão elevados, nem foram repassados
aos salários, mantendo o nível da demanda efetiva baixo, os “milagres econômicos”
que se sucederam na América Latina se caracterizaram por altas taxas de investimento, no setor de bens de produção e no setor de bens de consumo duráveis, em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (OLIVEIRA; ROBERTS, 2005).
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Em alguns países latino-americanos avançou-se para a diversificação da pauta
exportadora, com a produção de alguns bens manufaturados para o comércio
exterior, enquanto em outros manteve-se a especialização na produção de alguns
poucos produtos primários, com difusão restrita do progresso tecnológico a este setor.
Algumas economias de mercado subdesenvolvidas haviam conseguido articular suas
exportações de maneira mais dinâmica a algumas economias desenvolvidas. Isso
refletiu o avanço para um novo tipo de geopolítica, no qual os diversos países subdesenvolvidos estabelecem diferentes tipos de relações de dependência com os países
centrais, acentuando as disparidades regionais e criando duas Américas Latinas: uma
com elevadas taxas de crescimento e produção de bens manufaturados para exportação; e outra com baixíssima taxa de investimento em relação ao PIB (OLIVEIRA;
ROBERTS, 2005).
Enquanto a taxa de produtividade caía nas economias centrais, os níveis de
crescimento das economias latino-americanas chegaram a ser 4 vezes maior nos
anos 1960 e 70, em relação ao que havia sido nessas economias em anos anteriores
(OLIVEIRA; ROBERTS, 2005).
Nesse contexto de acentuado crescimento, observa-se a preservação de antigas
heterogeneidades estruturais e a criação de novas. O processo de urbanização, que
está atrelado à própria consolidação do capitalismo, é a expressão cabal de como
estruturas heterogêneas são preservadas e outras são criadas à medida que se avança
na consolidação do capitalismo latino-americano:
[...] as mudanças na estrutura social urbana e, de modo especial, aquelas da estrutura
ocupacional, ocorridas na América Latina da década de 30 a de 80 [...] resultaram da
conjugação de três processos: a grande urbanização, a industrialização em seus diferentes
estágios e a progressiva importância, nas economias latino-americanas, do setor de serviços, tanto dos tradicionais, quanto dos modernos associados à expansão da burocracia
do governo e às práticas empresariais do século XX [...]. Nos países desenvolvidos, os
processos semelhantes produziram uma convergência das estruturas sociais: a expansão
das classes médias, a consolidação de uma classe trabalhadora industrial e a melhoria do
bem estar geral da população. Na América Latina, houve uma maior heterogeneidade dos
padrões de estratificação. Sua dependência da tecnologia estrangeira e, em grau crescente,
de financiamentos externos, aliada ao papel que a região desempenhava na economia
mundial como fornecedora de produtos primários e, portanto, de base rural, resultou
numa modernização irregular, tanto entre países, quanto entre regiões de um mesmo
país”. (OLIVEIRA; ROBERTS, 2005, p. 299).

O crescimento industrial e a urbanização acelerados viriam acompanhados da
acentuação de uma série de desigualdades que se agravariam nas décadas seguintes e
que ainda podem ser vistas nas grandes metrópoles. O crescimento industrial foi feito
sob base de tecnologia intensiva em capital, mas, em contraposição, empregos foram
gerados no setor de serviços, cujo inchaço seria uma das características das grandes
cidades na América Latina. A estratificação social desequilibrou-se a favor das classes
médias, que passaram a ser o motor do consumo de bens de consumo duráveis. Os
trabalhadores de grandes indústrias, ligadas ao setor de base, tornaram-se como uma
elite das classes trabalhadoras, reforçando a diferenciação social dentro da classe
operária e ressaltando a dificuldade de organização imposta pelos regimes autori170
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tários. Na grande cidade, o migrante vindo da zona agrária ou da região Nordeste,
trabalhador da construção civil, passou a fazer parte da paisagem, não raro como
membro das grandes periferias urbanas. O processo de urbanização também era, em
si, criador de centros e periferias, urbanos e regionais.
A era que se abre com os milagres econômicos nos países latino-americanos e
vai até as suas crises da dívida foi não somente uma era de elevado crescimento como
também uma das mais profícuas em termos de produção de interpretações do processo
de desenvolvimento capitalista latino-americano. Com as transformações acontecidas
entre os anos 1950 e 70, entendeu-se que, a despeito da superação de algumas etapas
necessárias ao desenvolvimento econômico, como a industrialização, por exemplo,
desigualdades continuavam a existir. Descobriu-se que a produção e reprodução de
desigualdades, processo inerente ao capitalismo, acontecia de forma diferente na
América Latina, sem, por exemplo, a criação de compensações que pudessem aliviar
a intensa exclusão social e a elevada concentração de renda (FERNANDES, 2001).
Disso resultaria a frustração com o processo de desenvolvimento e a necessidade de
sua compreensão de um ponto de vista mais amplo, que seria a sociedade como um
todo. Daí nasceriam as teorias do desenvolvimento com preocupações não somente
voltadas ao crescimento econômico mas ao desenvolvimento social e à superação de
entraves estruturais de toda ordem: econômicos, sociais e políticos.
Para além da visão do desenvolvimento latino-americano formulada nos anos
1940 e 50, e segundo a qual o subdesenvolvimento era um produto das relações
travadas entre centro e periferia, mas poderia ser superado pela industrialização,
procura-se criar uma abordagem estruturalista mais real, informada pela História e
pela Economia Política. A heterogeneidade, característica da estrutura subdesenvolvida e periférica, não é simplesmente eliminada pelo processo de industrialização.
Ao contrário, este pode reproduzir antigas heterogeneidades e trazer novas, como
se observa pelo processo de urbanização latino-americana. As heterogeneidades se
reproduzem e se incrustam em diferentes dimensões da sociedade à medida que o
capitalismo avança na América Latina.

A teoria do desenvolvimento
latino-americana e suas inflexões
O aparato teórico cepalino, construído a partir da crítica à teoria das vantagens
comparativas, nasce, em finais dos anos 1940, para explicar como a estrutura de
comércio exterior, que deveria contribuir para o máximo de progresso das nações,
criou, ao contrário, discrepâncias crescentes entre as diferentes regiões do planeta.
Ao contrário das teorias que nasceram para explicação do subdesenvolvimento
no leste europeu, associando o atraso à condição agrícola dos países da região1, a
teoria do desenvolvimento latino-americana parte da estrutura de comércio exterior,
pois as nações latino-americanas teriam em comum o seu passado colonial e escravista. Portanto, sua condição de primário-exportadoras, que caracteriza sua estrutura
homogênea e especializada, fora precedida de sua condição colonial, dentro da qual
se circunscrevera essa especialização inicial.
Prebisch, o primeiro autor a sistematizar os conceitos centrais da teoria cepalina
no seu Manifesto Latino-americano, assim intitulado por Hirschman, também relaciona o subdesenvolvimento à condição agrícola e ao excedente de mão de obra 2. Da
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1 Citamos como exemplo de
estudos pioneiros na problemática do desenvolvimento
europeu os trabalhos de
Paul N. Rosenstein-Rodan,
Problemas de industrialização da Europa do Leste e
do Sudeste (1943); Ragnar
Nurkse, Problemas da formação de capitais em países
subdesenvolvidos (1951);
e Walt W. Rostow, A decolagem para o crescimento
auto-sustentado (1956).
2 Enquanto o debate sobre
a formação de capital se travaria com Nurkse, o debate
sobre o excedente estrutural
de mão de obra se travaria
com Lewis.

A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO E A PROBLEMÁTICA DA URBANIZAÇÃO

3 A economia política marxista, análise das contradições
entre forças produtivas capitalistas e suas relações de
produção, é transformada
em teoria do desenvolvimento a partir das análises de
Lênin e Trotsky sobre o capitalismo na Rússia. O desenvolvimento do capitalismo na
Rússia, obra escrita por Lênin
em 1905, traz em seu cerne a
reflexão de que, relacionado
aos diferentes graus e estruturas de atraso, teremos
diferentes passagens ao capitalismo. Essa ideia, expressa
no conceito de “desenvolvimento desigual e combinado”, retomado por Trostky
em 1929, aponta para a
possibilidade de combinação
entre relações de produção
arcaicas e forças produtivas
modernas e vice-versa. Os
diferentes capitalismos assistiriam a diferentes tipos de
contradições, dependendo
da maneira como se havia
combinado o arcaico e o
moderno. Ao lado do estudo
sobre o desenvolvimento do
capitalismo na Rússia, começam-se a elaborar também as
teorias sobre a relação entre
o imperialismo e o subdesenvolvimento. Embora o estudo de Lênin, O imperialismo,
fase superior do capitalismo,
só tenha vindo à tona com a
revolução de 1917, a reflexão
sobre o processo já começa
na revolução de 1905, que,
para Trotsky, teria sido a decorrência imediata da guerra
russo-japonesa, da qual a
Rússia saiu perdedora. Para
Lênin e Trotsky, esta já seria
uma guerra entre potências
que adentravam a um novo
momento do capitalismo, o
capitalismo monopolista ou
o imperialismo.

mesma forma como Rodan, que escreve em 1943, pregava que o único caminho para
o desenvolvimento era a industrialização.
Diferentemente, no entanto, define a estrutura econômica dos países latino-americanos a partir de sua inserção periférica no comércio internacional que, em
contraposição aos países centrais, difusores e apropriadores de progresso tecnológico,
são exportadores de matérias-primas e importadores de produtos manufaturados.
Esse pequeno retorno à teoria do desenvolvimento dos anos 1940 e 50 é importante para se mostrar como, de uma teoria que nascia do diálogo com a teoria neoclássica e keynesiana, a teoria do desenvolvimento dos anos 1960 e 70 sofistica suas análises
a partir da Economia Política, interpretando o subdesenvolvimento como uma estrutura capitalista específica e caracterizada pela heterogeneidade (FURTADO, 2000).
Tal heterogeneidade das economias periféricas, em contraposição aos centros
homogêneos, devia-se ao fato de o progresso tecnológico concentrar-se somente no
setor exportador, mantendo ao lado deste um setor arcaico imenso (FURTADO,
2000). Este setor arcaico, predominantemente agrícola e com excedente de mão de
obra, pressionava tanto a produtividade quanto os salários para baixo, o que permitia
que os preços de produtos primários fossem, ao longo do tempo, deteriorando-se em
relação aos preços de produtos manufaturados. Isso geraria, por sua vez, um diferencial de rendas médias do setor exportador do centro em relação à periferia, o que
explicaria o aumento das disparidades entre os dois polos do sistema.
A sofisticação desse aparato inicial, centrado em uma análise keynesiana aplicada
às economias periféricas, dá-se, nos anos 1960 e 70, pela percepção de que a industrialização não poderia, por si só, conduzir um país ao desenvolvimento, tendo em vista
que outras esferas da sociedade, como o Estado e a estrutura de classes, contribuíam
para alimentar a heterogeneidade estrutural característica da economia subdesenvolvida. Nos anos 1970, aliás, a industrialização não somente deixa de ser condição para
o desenvolvimento como a forma como foi feita serviu para aumentar as disparidades,
tanto setoriais quanto sociais e regionais. Essa é a ideia contida na concepção de
“estilos de desenvolvimento”, cara à Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (CEPAL) dos anos 1970, e que vê no processo de industrialização de bens
duráveis o aumento do endividamento, das pressões sobre o balanço de pagamentos
e da concentração de renda (PINTO, 2000).
A leitura marxista do processo verá, por trás da estrutura centro-periferia e dos
processos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, dois tipos de sociedade capitalista diferentes, compostas por arranjos de classes diferentes, sendo também peculiar
a relação entre estas e o Estado e entre Estado e capitalismo (FURTADO, 2000).
Além disso, pensa-se, cada vez mais, em um processo de transição específico ao capitalismo, que teria conformado a estrutura subdesenvolvida, com contradições entre
forças produtivas e relações sociais específicas (OLIVEIRA, 2003).
As décadas de 1960 e 70, nas quais se levantam movimentos sociais em diversos
países, presenciam a retomada da teoria marxista nas Ciências Sociais como um todo.
Não somente a teoria do desenvolvimento econômico mas também a Geografia, a
Sociologia, a Ciência Política e a Antropologia transformam-se à luz da releitura da
teoria marxista.3
A ideia de dependência nasce de uma releitura da Economia Política e sua
relação com a teoria do desenvolvimento. Tanto na abordagem cepalina quanto na
abordagem mais propriamente marxista, a ideia de dependência aparece na expli172
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cação de porquê o subdesenvolvimento tende a se reproduzir. Seja por uma imposição
externa, criada pelo capitalismo como sistema mundial, seja por uma relação entre
interesses externos e internos, o importante é o avanço por que passa a teoria do
desenvolvimento quando se propõe uma análise de classes, das forças produtivas e do
Estado. Essas categorias permitem compreender mais minuciosamente a forma como
o capitalismo latino-americano se atrela ao capitalismo mundial e, assim, avançar na
compreensão do subdesenvolvimento, tanto em sua teoria quanto em projetos que
possibilitem sua superação.
Também em finais dos anos 1960 surgem os primeiros estudos sobre o “urbano”
propriamente dito, que nascem de um esforço teórico no sentido de criticar a ecologia
urbana da Escola de Chicago, cujo paradigma de interpretação sobre a definição do
urbano era, então, o dominante (GOTTDIENER, 1997). Influenciados por Henri
Lefèbvre, Manuel Castells e David Harvey, pelos cepalinos e dependentistas latino-americanos, surgem as primeiras interpretações estruturalistas sobre o urbano na
América Latina (ARANTES, 2009). Nessas interpretações, como a de Luiz Pereira,
Martha Schteingart e Paul Singer, pensa-se a urbanização como um processo específico, produto de uma industrialização ou, mais amplamente, de um capitalismo específicos. A cidade subdesenvolvida, periférica ou dependente tem sua expressão própria
porque também é produto da reprodução das contradições inerentes ao processo de
subdesenvolvimento, que transporta para um outro nível as heterogeneidades estruturais, tanto econômicas quanto sociais, e, agora, mais do que nunca, espaciais.
A seguir trataremos das teorias produzidas sobre a urbanização latino-americana, que nasceram desses novos instrumentais para a compreensão do urbano. Não
faremos a exposição por autores, mas sim pelos aspectos trazidos por eles para o debate
sobre o processo de urbanização, particularmente sobre a importância da dimensão
histórica na compreensão da dimensão urbana latino-americana. A essa dimensão
histórica, atrelam-se outros temas importantes, necessários para a compreensão da
especificidade da formação urbana no capitalismo latino-americano. O primeiro
dos temas necessariamente atrelado à compreensão da especificidade da urbanização
latino-americana refere-se à relação entre o rural e o urbano, atentando para o fato
de que a reprodução de uma estrutura agrária desigual tem profundos impactos sobre
o processo de urbanização; o segundo aspecto que aponta para a especificidade da
cidade latino-americana é a relação entre esta e o processo de industrialização, entendido como o processo de constituição de forças produtivas em um capitalismo periférico específico; o terceiro tema que reforça a ideia de que a teoria do desenvolvimento
deve não somente envolver a análise histórica mas também a multidisciplinaridade
é a relação entre o Estado latino-americano que, devido ao seu caráter muitas vezes
autoritário, restringe o direito à cidade na América Latina a alguns poucos.

Desenvolvimento e urbanização
O retorno à História, ainda que esta tenha, por vezes, um viés evolucionista,
é um aspecto comum a algumas abordagens sobre a urbanização latino-americana.
O recurso à História, análise do passado, em consonância com a Economia Política
do desenvolvimento, compreensão do presente, decorreu do questionamento a
respeito da especificidade da urbanização latino-americana. Isso é comum a muitos
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dos autores aqui estudados, como Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso, Aníbal
Quijano, Martha Schteingart e Luiz Pereira.
Aníbal Quijano, sociólogo formado pela Universidade Nacional de Lima, no
Peru, atenta para a relação entre urbanização, desenvolvimento e história no seguinte
trecho de um artigo escrito para a Revista Mexicana de Sociologia, em 1968.
As sociedades nacionais latino-americanas – com exceção recente de Cuba – pertencem,
individualmente e em conjunto, ao sistema de relações de interdependência formado
pelos países capitalistas e ocupam, dentro dele, uma situação de dependência. Do ponto
de vista das nossas sociedades, trata-se antes de mais nada de um sistema de relações de
dependência. [...] Em consequência, não é possível explicar adequadamente o processo
conjunto de mudança na América Latina, nem nenhuma das suas dimensões significativas, à margem dessa situação histórica. O processo de urbanização, em particular, só
pode ser validamente explicado como parte da problemática mais ampla da sociologia da
dependência latino-americana. (QUIJANO, 1978, p. 12-13)

Para ele, assim como para os demais teóricos da urbanização dependente, não
é possível explicar o processo na América Latina, senão pelo entendimento de sua
condição historicamente subordinada, que nasce da herança colonial e amadurece
com a nação capitalista sob os laços de dependência externa.
A convivência entre estruturas arcaicas, herdadas do passado, e modernas, oriundas
da difusão tecnológica de países mais adiantados para países mais atrasados, caracteriza
não somente o subdesenvolvimento como processo e estrutura senão a própria urbanização periférica. O processo de modernização que vem com a industrialização substitutiva não é capaz de levar a economia periférica à condição do desenvolvimento.
Da mesma forma como a teoria do desenvolvimento cepalina pregava a necessidade da compreensão das raízes histórico-estruturais do sistema centro-periferia,
voltando, para isso, ao período colonial, as intrepretações sobre a urbanização dependente sempre partem da compreensão da cidade nesse mesmo contexto.
Não há, no entanto, paralelismo óbvio entre a compreensão da função de
cidade no capitalismo dependente e sua relação com a cidade no período colonial.
Na realidade, esta é uma das críticas que fazemos aos autores que traçam essa relação
imediata, como fazem Paul Singer e Fernando Henrique Cardoso, em seus textos
publicados em 1972 pelo Cadernos Cebrap:
A cidade, que sedia o poder como uma de suas principais razões de ser, domina politicamente o campo, impondo-lhe sua autoridade e sua lei. Nestes casos, a cidade sede do
poder recebe um fluxo de recursos do campo, geralmente sob a forma de tributos, parte
dos quais, pelo menos, é retida nela e serve ao sustento de uma parcela da população
urbana [...].
Na medida, portanto, que a economia urbana exclui o contato direto com a natureza,
a cidade não pode ser economicamente auto-suficiente e, de fato, quase nunca o é. O
campo, pelo contrário, inclui entre as atividades que nele se realizam, as primárias, o que
lhe permite, em princípio, ser economicamente autossuficiente. Desta maneira, a cidade
praticamente sempre depende do campo para sua subsistência, enquanto o campo s6
depende da cidade a partir de um certo grau de especialização das atividades que nele se
desenvolvem. (SINGER, 1972, p. 3).
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O trecho acima, retirado do artigo de Singer, Campo e cidade no contexto histórico latino-americano, mostra a posição dos autores no que se refere à dominação
política do campo pela cidade em todos os momentos da história. Para esses autores,
essa dominação já está presente, já de forma embrionária, no período colonial. Aí, a
cidade tem a função de intermediação entre a metrópole e a colônia, servindo para
garantir a exploração do campo, que produz, dentro do antigo sistema colonial, o
que é mais lucrativo à economia metropolitana. A função da cidade é, portanto,
essencialmente política, como assim o será no capitalismo dependente: a de exercer o
domínio sobre o campo.
Enquadramentos desse tipo, que generalizam para todos os períodos da história
e para todos os lugares as relações entre as partes de um sistema, não dizem a partir de
quando se considera a diferenciação entre cidade e campo, lembrando que, no capitalismo, a divisão do trabalho que se estabelece entre uma e outra é diferente. Embora
a divisão exista em vários períodos da história, a partir do capitalismo a relação muda
porque muda a natureza e a forma como se extrai o excedente. A indagação, indo mais
além, perguntar-se-ia sobre natureza da relação entre campo e cidade na colônia, que,
lembremos Caio Prado Júnior e Fernando Novais, não existe senão como prolongamento da metrópole ou como um dos pilares do capitalismo mercantil (PRADO Jr.,
1994; NOVAIS, 2001).
Para Singer e Cardoso, enquanto na colônia a cidade é a expressão da dominação metropolitana, a partir da qual se extrai o espólio, em um país independente
a cidade comanda a apropriação do excedente que será conservado dentro do território nacional. O excedente será destinado à reprodução da força de trabalho que se
encontra na cidade industrial.
A cidade dependente, nascida do processo de consolidação do capitalismo na
América Latina, exerce, em sua essência, a mesma função política que a do período
colonial: a de domínio sobre o campo. Mesmo independentes politicamente, as
cidades e as classes dominantes urbanas de um país de passado colonial inserem-se
de maneira subordinada na divisão internacional do trabalho que configura o capitalismo mundial (CARDOSO, 1972).
Aqui cabe uma reflexão sobre as interpretações de Paul Singer e Fernando
Henrique Cardoso a respeito da passagem da cidade colonial para a cidade na nação
independente. Para evitar o anacronismo da análise de alguns processos, como o de
urbanização, em nações de passado colonial, é necessário pensar, como Caio Prado
Jr., que a colônia não estava fadada a ser nação. Dessa forma, seria mais adequado
pensar o processo de urbanização, a produção espacial da cidade e da rede urbana,
como resultante de um capitalismo específico, que traz marcado em suas estruturas
o seu passado colonial. É na passagem da colônia para a nação capitalista que se
redefinem as relações entre cidade e campo, na forma da relação entre rural e urbano.
A cidade capitalista nasce com as Revoluções Industriais nos países centrais,
mais propriamente com a II Revolução Industrial em finais do XIX. Aí se completa
a migração campo-cidade e a mão de obra, ao contrário das economias capitalistas
subdesenvolvidas, tornava-se um fator escasso (FURTADO, 2000).
Para Marx e Engels4, a cidade é o lócus da concentração da força de trabalho,
cuja exploração permitirá o movimento ininterrupto da acumulação do capital. Se, no
campo, ainda havia a possibilidade de o trabalhador produzir para a própria subsistência, na cidade completa-se a separação entre o trabalhador e os meios de produção;
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completa-se, portanto, a dominação real do trabalho ao capital. É na cidade que a
lei geral da acumulação capitalista, que expressa a produção paradoxal de miséria e
riqueza no capitalismo, encontra sua forma mais crua (MARX, 2008b).
Se, por um lado, o processo de urbanização representa a força da industrialização, por outro lado, expressa a dominação plena do trabalho pelo capital. É
somente na cidade que a superpopulação relativa, ou o exército industrial de reserva,
pode existir. O urbano é, portanto, urbano não somente porque é industrial mas,
sim, porque é o espaço em que se completa o conflito entre o capital e o trabalho.
Por esse motivo, a produção da própria cidade é um elemento essencial no processo
de acumulação de capital. Por isso também a permanente necessidade que as classes
têm, na cidade, em buscar meios de segregação social, como o consumo, por exemplo.
Algumas expressões políticas, ou mesmo culturais, dos conflitos das classes capitalistas somente encontraram sua forma na cidade capitalista.
Para apreender o urbano em todas as suas dimensões, seria interessante, ao
invés de estabelecer uma conexão direta entre a cidade colonial e a cidade do capitalismo dependente, analisar a constituição do capitalismo periférico em diferentes
momentos. A cidade periférica é o produto das condições históricas da formação do
capitalismo nos países que compõem a periferia do sistema.
O capitalismo periférico nasce com a primeira revolução industrial e consolida-se com a segunda, que inaugura a fase do capitalismo monopolista. Deve-se analisar,
no entanto, os elementos particulares que conformaram o capitalismo periférico e,
dentro deste, o latino-americano. São duas as passagens: a da colônia, que emerge
da fase de acumulação primitiva, para a nação capitalista, que emerge no contexto
do capitalismo concorrencial e se consolida ao longo do capitalismo monopolista. A
segunda passagem, referente às relações de produção, deve tratar de como se forma a
força de trabalho livre sobre a escravidão colonial.
Pensando em termos das diferentes transições nacionais para o capitalismo, e a
urbanização dentro desse processo, ressaltamos o esforço feito pela teoria do desenvolvimento e, particularmente, pela teoria marxista do desenvolvimento, para a compreensão da cidade latino-americana, partindo da transição da colônia para a nação
capitalista. Nesse processo, não é possível pensar a cidade moderna como sinônimo
da cidade industrial, nem no processo de industrialização na forma como se deu
nos países centrais, tanto na Inglaterra quanto nos países do continente. Tampouco
é possível generalizar a transição para a mão de obra livre, já que as nações latino-americanas eram, repetimos, originariamente escravistas.
Levando em consideração tais especificidades, parece-nos mais interessante
pensar a forma como se deu a relação entre campo e cidade ao longo da passagem
da condição colonial, um prolongamento da metrópole, para a nação capitalista.
A relação entre cidade e campo, como apontaremos a seguir, é um dos percursos
necessários para explicar a especificidade histórica da urbanização latino-americana,
dado o caráter concentrador da estrutura agrária que tem reflexos diretos sobre a
estrutura de terra urbana e indiretos sobre a concentração de renda e a estruturação
das classes sociais. Como colônia, a região que corresponderia à América Latina não
tinha história própria, sendo determinada pela história do Império de que faziam
parte. Dentro do sistema colonial, as cidades tanto tinham uma função na relação
com a metrópole, a de lócus de dominação política, como também tinham uma
função dentro da sociedade colonial.
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Na realidade, aí residem os elementos que explicam tanto as semelhanças
quanto as diferenças assumidas pelas nações independentes. Como a sociedade
colonial – esteja claro que estamos falando das colônias de exploração (PRADO Jr.,
1994) – se originou da necessidade de complementar a metrópole, fornecendo-lhe
produtos de base agrícola ou ouro, é no campo e nas minas onde primeiro se definem
as estruturas de poder coloniais. Sendo assim, a cidade colonial não é simplesmente
uma imposição do poder metropolitano mas também um lugar de embates entre o
poder metropolitano e o colonial. Daí a natureza urbana dos movimentos nativistas
e independentistas.
As classes dominantes na colônia podiam estar ligadas à burguesia mercantil
metropolitana ou, no caso do Brasil, conformar uma classe que, em razão da amplitude do território, podia ter uma relativa autonomia em relação à dominação exercida
pela metrópole. Nesse caso, a cidade, lugar dos homens bons, era um prolongamento
do campo e não o seu contrário. Esse é o sentido do antiurbanismo colonial de
Oliveira Vianna:
Este absenteísmo urbano, aliás, estava na lógica na nossa formação social. Muito ao contrário, tudo, na nossa sociedade colonial, nos educava e nos impelia para este antiurbanismo, para este centrifugismo à aglomeração comunal – no que nos revelávamos inteiramente contrários à tendência dos povos peninsulares e mediterrâneos, das regiões da vide
e do trigo, donde nos vinha o elemento povoador principal, todos inclinados, em geral,
à comunidade de aldeia e à vivência urbana ou semiurbana. (VIANNA, 1999, p. 131).

Dado o caráter eminentemente agrário dessa classe dominante colonial é que se
explica, na formação dos capitalismos latino-americanos, a continuidade de relações
de produção arcaicas, ligadas à produção primária, convivendo em paralelo com as
modernas, oriundas do processo de industrialização. Durante a fase primário-exportadora, os grandes proprietários, ligados às antigas atividades coloniais, preservaram
seu poder se apropriando do Estado e se atrelando aos empresários capitalistas dos
países centrais.
Portanto, por trás da condição primário-exportadora dessas economias de finais
do século XIX até a crise de 1929, está uma oligarquia que conseguiu, a partir de
relações privilegiadas com o exterior, aumentar a produtividade de suas atividades,
absorvendo progresso técnico e voltando-as para a exportação. Para os teóricos cepalinos, a heterogeneidade estrutural encontraria aí suas raízes. Raízes estas que não são
somente econômicas mas também políticas e sociais:
Se observamos o desenvolvimento econômico de uma perspectiva ampliada, isto é, como
um processo histórico que interessa e inclui todos os povos, constatamos que o progresso
tecnológico desempenha nele o papel fundamental. É porque existe progresso tecnológico
em certas áreas, que são os polos do desenvolvimento mundial, que a acumulação alcança
os elevados níveis que conhecemos e que as alterações no perfil da demanda abrem caminho a significativas elevações de produtividade [...] o que caracteriza uma economia dependente, é que nela o progresso tecnológico é criado pelo desenvolvimento, ou melhor,
por modificações estruturais, que surgem inicialmente do lado da demanda, enquanto
nas economias desenvolvidas o progresso tecnológico é, ele mesmo, a fonte do desenvolvimento. De uma perspectiva mais ampla, cabe reconhecer que o desenvolvimento de
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uma economia dependente é o reflexo do progresso tecnológico nos polos dinâmicos da
economia mundial. (FURTADO, 1968, p. 21-22).

Durante o processo de substituição de importações, que começa nos anos 1930
na América Latina, a classe ligada ao comércio de exportação continuou tendo uma
função econômica e política fundamental. Afinal, era a partir do setor primário
exportador que se obtinham as divisas necessárias à continuidade do processo de
industrialização. Por isso os países latino-americanos não assistiram a revoluções
burguesas, uma vez que houve, dentro do próprio Estado, acomodação entre os interesses das classes agrárias tradicionais e os interesses das classes modernas industriais.
Outro processo histórico que confere especificidade à urbanização latino-americana é tratado a partir da conexão entre a industrialização e o processo de
urbanização. Conforme dito anteriormente, a classe proprietária de terra ou ligada à
produção primária, cuja origem deitava raízes no período colonial, perpetuou o exercício de sua hegemonia até o início do processo de substituição de importações. Com
isso, não foi possível a realização da reforma agrária, o que manteve em países continentais, como o Brasil, grandes propriedades monocultoras, com produção voltada
à exportação. Isso também tem profundos impactos sobre o processo de industrialização periférica e sobre a estrutura ocupacional urbana.
Lembremos do caráter específico da industrialização latino-americana, estudado
pelos teóricos cepalinos desde o nascimento da problemática do desenvolvimento,
dos anos 1940 até os anos 70.
Para alguns teóricos, como o sociólogo brasileiro Vilmar Faria, a relação entre
industrialização e urbanização define os contornos de uma nova rede urbana, associada a uma divisão do trabalho cujo centro é a cidade industrial. Ao atentarmos para
a especificidade da industrialização latino-americana, a industrialização de caráter
substitutivo, compreendemos a relação entre rural e urbano no capitalismo subdesenvolvido, assim como a especificidade da metrópole dependente.
Pensando a urbanização como um fenômeno capitalista e o capitalismo como
um modo de produção em cuja base material se conjugam forças produtivas, ligadas à
industrialização, e relações de produção (MARX, 2008a), a cidade não pode ser capitalista somente por ser industrial, nem a urbanização uma decorrência do processo
de industrialização. Afinal, o urbano se foi tornando mais complexo à medida que
surgiam novas formas de acumulação – financeira e imobiliária –, ao mesmo tempo
que outras formas – comercial, usurária, industrial – se mantinham.
É a partir da combinação entre formas de acumulação arcaicas e modernas
que Milton Santos discute o espaço dividido, tratando, sob inspiração da teoria da
dependência e do estruturalismo francês, dos dois circuitos que compõem a economia
metropolitana. A composição desses dois circuitos, um moderno e um atrasado, na
metrópole periférica, vai mais além da compreensão do processo de urbanização como
um produto da industrialização. O circuito moderno é produto da alta tecnologia e
serviços de ponta, enquanto o circuito atrasado é produto das formas primitivas de
acumulação capitalista, contando com mão de obra informal, baixa produtividade
e baixo emprego de tecnologia: “[...] a diferença fundamental entre as atividades do
circuito inferior e as do circuito superior está baseada nas diferenças de tecnologia e
de organização” (SANTOS, 1978, p. 33).
A história que existe por trás da ideia da combinação desigual no urbano, de
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Milton Santos, é a história do processo de consolidação do capitalismo subdesenvolvido. Dentro deste, é preciso diferenciar que a industrialização é específica e compõe
somente uma das dimensões contidas na esfera material, a dimensão correspondente
às forças produtivas. Segundo Sérgio Silva, uma das principais insuficiências da teoria
do desenvolvimento dos anos 1950 foi entender capitalismo como sinônimo de industrialização (SILVA, 1986). A outra dimensão que Silva (1986) aponta, a mais significativa mesmo na definição de um modo de produção para Marx, seria a das classes
sociais. A compreensão da natureza das classes sociais capitalistas, e de sua relação
com um processo de constituição de forças produtivas específico, é importante para
a compreensão não somente da própria industrialização como da relação entre rural
e urbano, assim como a própria estrutura social urbana.
Quando a mecanização se estende ao campo, o que ocorre ao longo dos anos
1970, os países latino-americanos assistem a um intenso processo de migração
campo-cidade, sem que a cidade tivesse, por sua vez, condições de receber tão imenso
contingente de imediato. A preservação da estrutura agrária, assim como da classe a
ela ligada, impediu que o processo de industrialização fixasse mão de obra no campo
e nas regiões mais pobres. Essa força de trabalho, geralmente não qualificada, participaria, nas grandes metrópoles latino-americanas, do circuito de baixa produtividade,
em que predominam os serviços, principalmente os informais:
A existência de uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo de atividades
ocasionais, ao lado de uma minoria com rendas muito elevadas, cria na sociedade urbana
uma divisão entre aqueles que podem ter acesso de maneira permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, tendo as mesmas necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria ao mesmo tempo diferenças quantitativas no consumo. Essas diferenças
são a causa e o efeito da existência, ou seja, da criação ou da manutenção, nessas cidades,
de dois circuitos de produção, distribuição e consumo dos bens e serviços. (SANTOS,
1978, p. 29).

Essa migração rápida, com a composição de imensas periferias urbanas e um
inchaço no setor terciário, é muito mais característica do processo de urbanização
desigual, também termo de Milton Santos, do que a industrialização em si. Isso se
relaciona, necessariamente, com a manutenção da estrutura da terra e das atividades
tradicionais, assim como as classes que a elas se ligam, que, quando combinadas a
tecnologias de elevada produtividade, expulsam mão de obra que irá contribuir para
baixar ainda mais os salários nas grandes metrópoles.
Se a estrutura fundiária se manteve não foi somente por ditames econômicos
mas também políticos. Foi porque a classe proprietária de terra, que se voltou aos
ganhos de lucros com produtos primários produzidos para a exportação, tinha poder
dentro dessa sociedade e dentro do próprio Estado. Não à toa, as reformas de base,
tão proclamadas nos inícios dos anos 1960 e, depois, reproclamadas com os movimentos sociais que fecharam a década, não aconteceram.
Portanto, assim como não se pode entender a urbanização somente pelo
processo de industrialização, atentando para que este seja somente uma das dimensões da composição das forças produtivas em um país subdesenvolvido, não se pode
compreendê-la sem classes. Também não se pode compreendê-la sem entender a
relação que o Estado trava com essas classes e com o próprio processo de urbanização:
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A modernização, fenômeno reflexo das transformações dos países mais adiantados, pode
provocar a urbanização, sem contudo criar uma industrialização imediata. [...] Toda comparação pura e simples entre industrialização e urbanização, feita com o propósito de
definir este último fenômeno, envolve o risco de negligenciar a possibilidade de análise
histórica de maior alcance. (SANTOS, 1982, p. 55).

Além da relação específica entre rural e urbano que se dá no capitalismo periférico, que é a expressão aparente de uma dada estruturação de classes e de formas
de acumulação, temos de pensar sobre a maneira como se estruturaram as classes
urbanas.
Nesse sentido, as décadas de 1960 e 70 são um campo riquíssimo, pois correspondem ao momento em que o processo de industrialização se consolida, sem que os
países latino-americanos tenham superado sua condição subdesenvolvida. A compreensão de que desenvolvimento não consiste somente na industrialização avança, nos
anos 1960, para a compreensão do desenvolvimento como destruição também de
estruturas de poder, presentes no Estado, que impedem o avanço das reformas, principalmente agrária.
Nos anos 1970, a teoria do subdesenvolvimento, que pensa o capitalismo periférico como um tipo de capitalismo peculiar, em que as heterogeneidades se reproduzem à medida que contradições específicas se acirram, passa a pensar o capitalismo
latino-americano em termos de “estilos de crescimento”.
A expressão aparece, pela primeira vez, em um texto de Aníbal Pinto, sociólogo
chileno, um dos principais expoentes do pensamento cepalino. A ideia é a de mostrar
que o processo de substituição de importações se conduzira de tal maneira que, ao
invés de seguir o que parecia ser o caminho inicial, partindo dos manufaturados
mais simples aos mais complexos, embrenhara pela senda da substituição dos bens
de consumo duráveis. Para Aníbal Pinto, este projeto se tornou viável, em primeiro
lugar, por conta da alta liquidez internacional que facilitou o endividamento dos
países latino-americanos. Em segundo lugar, devido ao processo de concentração de
renda, tanto em razão da alta inflação quanto em razão de políticas fiscais conduzidas deliberadamente pelos Estados ditatoriais da América Latina, como o arrocho
salarial, por exemplo (PINTO, 2000).
Os anos 1970 são o momento de consolidação das grandes metrópoles latino-americanas, que criam novas heterogeneidades, ao mesmo tempo que reproduzem as
heterogeneidades herdadas. Um dos meios principais pelos quais as heterogeneidades
estruturais são reproduzidas é o Estado latino-americano, em sua feição autoritária
e patrimonialista. Para Florestan Fernandes (2001), a consolidação do capitalismo
dependente somente se pode fazer quando uma burguesia autocrática se apropria do
Estado, excluindo a maior parte da população das benesses da modernização.
Com a produção e o consumo de bens duráveis, fenômeno tipicamente urbano,
associado ao processo de concentração de renda, cria-se uma estrutura de classes na
metrópole latino-americana que expressa também as contradições de sua condição
subdesenvolvida. Já vimos que o intenso movimento migratório, tanto do campo para
a cidade como entre as regiões, criou uma estrutura ocupacional específica, basicamente assentada nos serviços urbanos nascidos na metrópole periférica. O estilo de
desenvolvimento assentado no consumo de bens duráveis e na concentração de renda
reforçou a desigualdade presente na estrutura de classes urbanas.
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Ao contrário dos países desenvolvidos, em que as estruturas sociais são convergentes, com as classes médias não se distanciando muito das classes mais altas nem
das baixas, nos países subdesenvolvidos há distâncias colossais entre os estratos
sociais. Isso se deu porque o estilo de crescimento com base nos bens duráveis exigiu
que a concentração de renda e os créditos ao consumo se voltassem para as classes
médias e altas. Os investimentos em indústrias de bens de consumo passaram a ser
mais interessantes do que os investimentos em indústrias de base e bens de produção.
A tão famigerada estagnação, que Celso Furtado previa em meados dos anos 1960,
e que decorreria da concentração de renda, não aconteceu. Ao contrário. Os anos
1970 mostraram, e isso reconhecem o próprio Celso Furtado (1974), em seu Mito do
Desenvolvimento Econômico, Aníbal Pinto e Oswaldo Sunkel, que é possível crescimento com concentração de renda. O crescimento passou a se alimentar, nos países
subdesenvolvidos, das próprias heterogeneidades estruturais.
Além da acentuação das heterogeneidades sociais, que, em meio urbano, são
ainda mais evidentes, Aníbal Pinto também chama a atenção para as heterogeneidades regionais, que tendem a reproduzir, dentro de um mesmo país, a lógica da
relação centro-periferia. Isso se dá porque um centro regional tende a concentrar
o processo de acumulação que ocorre em níveis cada vez mais complexos – investimentos industriais, financeiros, comerciais –, assim como a mão de obra especializada, enquanto as demais regiões servem de periferia a essa acumulação, inclusive
suprindo o polo central de matérias-primas e fornecendo força de trabalho barata.
Uma outra expressão dessa heterogeneidade regional é a divisão, dentro da
própria metrópole, em centro e periferia, hoje, vários centros e várias periferias. A
forma como se consolidou a sociedade de consumo, que é essencialmente urbana,
no mundo periférico, também expressa a forma como se dá a segregação espacial
urbana. Os meios de transporte públicos, diferentemente dos centros capitalistas, não
se destinam originariamente à circulação rápida de força de trabalho, mas, por serem
escassos, tornam o espaço por eles servidos cada vez mais caro e, paradoxalmente,
cada vez mais restrito às classes mais elevadas. Isso, particularmente, no que se refere
ao lazer e à habitação.
No caso brasileiro, a relação entre o crescimento da metrópole e a formação de
uma sociedade de consumo que se assenta sobre bens originariamente de massa no
capitalismo central, mas restritos a determinadas classes no capitalismo periférico, é
clara. Segundo Regina Meyer (2010), São Paulo somente se pode consolidar como
metrópole a partir do advento do automóvel e de sua produção em massa, com toda
a infraestrutura que a produção desse bem durável trouxe consigo.
Os meios de transporte urbanos, assim como a habitação, expressam, no caso
brasileiro, as contradições do capitalismo subdesenvolvido e a ambiguidade de serem,
paradoxalmente, mais próximos a bens de consumo, cujo acesso é garantido pela via
do mercado, do que direitos sociais.
Isso nos leva a pensar, para a América Latina, como fica a questão do direito
à cidade. Apesar de ser a ideologia que perpassa os Estatutos da Cidade, o direito à
cidade, na periferia do sistema, não se fez sentir, em sua plenitude, no continente. Ao
contrário dos direitos sociais conquistados a duras penas pelas classes trabalhadoras
nas revoluções liberais de 1848, cuja luta continua ainda no pós II Guerra Mundial,
os direitos sociais na América Latina não conseguiram ultrapassar a fronteira entre
o bem de consumo e a cidadania. A modernização se faz, na América Latina, sem
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o direito à modernidade; e a urbanização, sem o direito à cidade. Como reforça
Florestan Fernandes, a burguesia realiza o golpe de 1964, considerado uma revolução
autocrática, para si mesma. A exclusão dos principais direitos, a democracia, a organização sindical, a saúde, a educação e a própria cidade, faz parte do caráter autocrático
da Revolução Burguesa na América Latina, segundo Florestan Fernandes.
Chegar à questão da cidadania nas sociedades capitalistas periféricas, relacionando-a com o processo de urbanização e com a constituição do capitalismo periférico, conclui o artigo, cujo objetivo principal era o de sublinhar a atualidade da
teoria da dependência, particularmente sua aplicação na compreensão do processo de
urbanização latino-americano. Uma vez pensada como Economia Política, a teoria
da dependência latino-americana pretendeu o resgate do passado, a compreensão do
presente, não perdendo de vista um projeto para o futuro, que seria a superação das
heterogeneidades que caracterizam o subdesenvolvimento. Há que se ter em vista
que, hoje, a cidade latino-americana padece de males que somente podem ser explicados histórica e estruturalmente. Resgatar a questão urbana como questão social,
livre dos determinismos de mercado que hoje a contaminam por meio da especulação
imobiliária, significa o exercício pleno da teoria do desenvolvimento como Economia
Política nessas três dimensões: passado, presente e futuro.

Conclusão

Milena Fernandes Oliveira é
economista, mestre em História Econômica e doutora
em Economia Aplicada/História Econômica pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP); professora do
Instituto de Economia (IE) da
UNICAMP, Brasil.
E-mail:
milena.foliveira@
gmail.com
Artigo recebido em setembro
de 2014 e aprovado para
publicação em novembro de
2014.

Este artigo começou, inicialmente, a partir de uma proposta de se pensar os
enfoques da teoria da dependência sobre a urbanização latino-americana. Percebeu-se, no entanto, que qualificar uma teoria de dependentista é algo um tanto reducionista. Os assim taxados dependentistas têm outras ideias para além da ideia de
dependência e, dentro destes, inclui-se uma gama muito diversificada de autores, que
vai de Ruy Mauro Marini a Florestan Fernandes, passando por Fernando Henrique
Cardoso e Celso Furtado.
O que pensamos, então, foi dar um peso maior ao fato de os estudos sobre
a urbanização, incluindo os que se consideram dentro da teoria da dependência,
reforçarem a compreensão da economia do desenvolvimento como algo mais
amplo, que deve necessariamente incluir o diálogo entre a teoria econômica e as
demais ciências sociais. Nesse sentido, a análise do processo de urbanização em
alguns autores que ficaram consagrados pelo tratamento da temática, como Luiz
Pereira, Paul Singer e Martha Schteingart, envolve, necessariamente, um diálogo
com a História, com a Ciência Política e com a Sociologia. A análise da economia
do desenvolvimento mostrou-se insuficiente para captar as contradições da constituição da dimensão urbana periférica. A teoria marxista foi, neste artigo, a mais
enfatizada, não somente por uma afinidade da autora com esta mas por conta de
sua facilidade em se transformar em movimento histórico, conferindo dinâmica e
conteúdo social às estruturas.
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Abstract:

In the 1960s and 1970s, the theory of development Latin
American has gone through a process of diversification and sophistication that made the
economy closer to the social sciences. The theory was no longer centered in the treatment
purely economic of the problem of economic development, such as the deterioration of
the terms of the exchange, the generation of surplus and investment, but in the problems
covering a treatment that regarded the social totality. In this sense, the interdisciplinary
nature of the topics dealt with, including the classic theme of industrialization, began to
be valued. At the same time that the theory of development becomes closer to a political
economy of development, the themes help to consolidate this sophistication, showing the
other facets of the underdevelopment and dependence. The need to explain the roots of
underdevelopment has led to the study of the History and also the approach of social
relations as relations of classes. A critical look at the role of the State has led to a widespread use of political science and of the structures of power. A study on the culture of
consumption required the contribution of economic anthropology in this reconstruction of
the discipline, new issues were covered, such as the peripheral urbanization, the structure
of consumption, the agrarian structure, the regional heterogeneity. This work aims to
understand how the study of urbanization in the periphery of the capitalist system, due to
its specificity and complexity, has helped to strengthen this process of sophistication of the
theory of economic development in Latin America, especially in his appeal to History and
the other social sciences, like sociology and political science.

Keywords:

economic development; urbanization; theory of development;

capitalism; Latin America.
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Pendularidade
e vulnerabilidade na Região
Metropolitana de Campinas:
repercussões na estrutura e no habitar urbano
Eduardo Marandola Jr.
Ricardo Ojima
Resumo:

Mobilidade-vulnerabilidade é um binômio fundamental para
compreendermos e analisarmos as metrópoles contemporâneas. As pessoas organizam suas
rotinas diárias e suas escolhas locacionais a partir de elementos implicados nesta relação.
Em vista disso, o habitar urbano nas grandes aglomerações urbanas é constituído hoje por
deslocamentos e permanências, envoltos na fluidez contemporânea. Este artigo investiga
essa problemática a partir da pendularidade e do status migratório das populações na
Região Metropolitana de Campinas, no contexto de suas interações espaciais internas.
Os resultados apontam para a importância da mobilidade e da migração para pensar a
vulnerabilidade, de um lado, e a necessidade de avançar no estudo da pendularidade e
dos deslocamentos cotidianos, de outro, para compreensão do habitar metropolitano, seus
riscos e estruturação regional.

Pa l av r a s - c h av e:

mobilidade; migração; riscos; experiência

urbana; modernidade líquida.

Introdução
O movimento diário de pessoas que se deslocam de um município a outro para
desenvolver suas atividades cotidianas (como trabalhar e estudar) é aquele que dá a
uma região metropolitana coesão em termos da experiência. Chamado de movimento
rítmico cotidiano (Beaujeu-Garnier, 1971), refere-se ao vaivém (navettes no
francês), semelhante à oscilação de um pêndulo, daí seu nome mais comum em
português: pendularidade. É o commuting do inglês, implicando a troca de pessoas
(trabalhadores, consumidores, dinheiro) entre as cidades a partir do ir e vir diário.
Commuting expressa melhor a relação que as cidades estabelecem, enquanto uma
bacia de empregos ou como uma região estruturada a partir de um polo. Pendularidade, por outro lado, ressalta o papel que as escolhas individuais e a escolha dos
estilos de vida desempenham na estruturação da vida diária.
As regiões metropolitanas são evidentemente bacias de empregos, onde as
relações entre as cidades conformam um mesmo mercado de trabalho, no qual as
empresas podem beneficiar-se da concentração de trabalhadores. Por isso, a alta
densidade de fluxos materiais e imateriais e a relação com outras metrópoles ajudam
a identificar sua espacialidade (Lencioni, 2006). Por outro lado, as pessoas têm
mais opções de escolha do local de moradia, levando em consideração, segundo
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Beaujeu-Garnier (1971), desde a localização de seu trabalho, a disponibilidade de
moradias para seu extrato de renda, a afetividade em relação à terra natal ou a um
lugar, a vantagem financeira de utilizar uma propriedade herdada e assim por diante.
A autora destaca a matriz complexa que envolve as escolhas, não se limitando ao
preço da terra ou à possibilidade de moradia. O “gosto do indivíduo” é importante,
pois pode vetar a tolerância a certos riscos e inconvenientes, ao mesmo tempo que
minimizaria outros.
Na tradição dos estudos urbanos, o movimento ou deslocamento pendular
figurou como importante para compreender relações regionais em áreas de forte
industrialização, necessitando de grandes contingentes de mão de obra barata, cuja
reprodução a cidade nem sempre garantia. Terras baratas tornaram-se atrativas
para grandes contingentes de trabalhadores que teriam ali a possibilidade de ter
melhores moradias. Os preços baixavam numa relação proporcional à distância do
centro metropolitano, tornando as localizações periféricas uma oportunidade de ter
uma melhor moradia (ou a sua propriedade) numa localização menos privilegiada
(Moura; Branco; Firkowski, 2005). Como o transporte individual hoje
é um dos mais importantes no conjunto dos deslocamentos, em especial em países
como o Brasil, o papel dos “gostos dos indivíduos” torna-se cada vez mais relevante.
O automóvel é um meio de transporte extremamente flexível que permite a diversificação dos trajetos, atendendo inclusive à flexibilização do mercado de trabalho.
Em vista disso, a pendularidade se tornou hoje um estilo de vida, fruto de escolhas
e, enquanto tal, indissociável da mobilidade (Moura; Branco; Firkowski,
2005). Mesmo que o quesito censitário que permite identificar os deslocamentos
pendulares não capte todas as modalidades de motivações do vai e vem cotidiano
intraurbano das grandes cidades, este é um movimento que possui características
similares aos deslocamentos entre municípios, devido às distâncias, tempo de deslocamento e às dificuldades oriundas da extensão de algumas áreas urbanas.
As recentes alterações na pendularidade estão intimamente ligadas às transformações na forma urbana e nas instituições, numa regionalização do cotidiano que
acompanha a dispersão de atividades industriais, de lazer, comerciais e de empreendimentos imobiliários (Reis, 2006). A pendularidade torna-se, portanto, um fator
fundamental para entender as novas aglomerações urbanas, permitindo novas
relações entre municípios e locações e empreendimentos de vários tipos, refletindo-se
diretamente no tecido urbano (Ojima, 2007).
Sua intensificação expressa a liquidez contemporânea, com a crescente importância da mobilidade e dos deslocamentos em todos os campos da vida social
(BAUMAN, 2001; 2007). Nesse tempo, até as cidades se tornam líquidas, fluidificando-se as fronteiras, os limites e os sólidos padrões de uso e ocupação da terra
urbana, bem como a rigidez dos padrões de deslocamento e pendularidade da metrópole industrial (OJIMA; MARANDOLA JR., 2009). Para Bauman (2007), tempo
e espaço tornam-se mais evidentemente aspectos de estratificação social no urbano
contemporâneo, pois há aqueles que podem viver apenas no tempo, enquanto outros
lutam para fazer com que o espaço faça algum sentido. Ou seja, a liberdade de deslocamento confere um status diferenciado na vida urbana.
A complexidade e a diversidade da pendularidade têm se tornado tão relevantes
que tem aumentado o número de trabalhos dedicados à sua exploração. Incluída no
Censo de 1980, foi retirada do censo de 1991 e, devido ao apelo de diversos pesquisa186
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dores do assunto, retornou no Censo 2000. Agora, para o Censo de 2010, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desagregou a informação que antes se
referia ao “município de trabalho ou estudo” para dois quesitos separados, permitindo identificar até dois municípios diferentes quando o indivíduo reside em um
município, trabalha em outro e estuda em um terceiro. Adicionou, ainda, um quesito
para confirmar se o retorno para a residência é diário e outro que questiona sobre o
tempo de deslocamento casa-trabalho.
É recente um aprofundamento das possibilidades analíticas e até conceituais
da pendularidade. Ela tem sido utilizada para ajudar a mostrar a desconexão casatrabalho (MOURA, 2010), uma das tendências da organização das aglomerações
contemporâneas (ASCHER, 1995). Foi muito debatida nos anos da industrialização
e, no Brasil, da formação das regiões metropolitanas, estando ligada ao fenômeno
conhecido como “cidades dormitório”. Esse consenso científico, no entanto, tem sido
rediscutido recentemente, mostrando que a pendularidade não é realizada apenas por
pobres em regiões periféricas mas também por outras classes sociais, até mesmo ricos,
que passam a morar em áreas dispersas de condomínios e loteamentos horizontais
fechados (MIGLIORANZA, 2005; SOBREIRA, 2007; PEREIRA, 2008; OJIMA
et al., 2010).
A pendularidade é, portanto, um dos movimentos demográficos mais importantes nas aglomerações urbanas, junto com as migrações de curta distância
(Baeninger, 2004). Esses dois processos combinados ajudam a conformar não
apenas a distribuição de espacialidades mas também as formas de habitar, influenciando a segurança/insegurança existencial nos dois sentidos: produzindo e mitigando riscos (Marandola Jr., 2014).
Estudos têm mostrado o significativo descompromisso que habitantes pendulares possuem com seu local de trabalho, pelo fato de ali permanecerem de forma
efêmera, não se envolvendo em reivindicações ou lutas políticas por melhorias das
condições ambientais (Hogan, 1992; 1993). O mesmo pode-se dizer do reverso,
já que cresce a quantidade de pessoas que escolhem locais de moradia em cidades ou
bairros devido à sua acessibilidade, sem necessariamente estabelecer vínculos com o
lugar. É nesse sentido que Ascher (1995) chama a casa de único ponto fixo da metrópole, estando ela cada vez mais isolada. Esse é um cenário que podemos acompanhar
na maioria (senão em todas) das metrópoles brasileiras, tal como vemos na Região
Metropolitana de Campinas (RMC), uma das regiões mais densamente urbanizadas
do país, com elevados índices de pendularidade e com intensos movimentos migratórios internos e externos.
Buscamos problematizar a relação com as diferentes formas de habitar a metrópole, seus riscos e vulnerabilidades. O caminho passa pela exploração dos dados referentes à pendularidade e à migração no contexto das transformações nos padrões
de mobilidade nas aglomerações urbanas contemporâneas e seus rebatimentos nos
processos de redistribuição espacial da população.
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Mobilidade, vulnerabilidade e riscos na
RMC: o habitar urbano
Em termos das cidades, quais as consequências da maior ou menor pendularidade? Como se constitui a fluidez do espaço nesses termos? Com ligações tão
próximas a outros municípios, alguns dos mecanismos estatais de segurança (como
saúde e educação) não podem ser satisfeitos onde se desenvolve as outras atividades
cotidianas. Nesse caso, muitas famílias têm de se desdobrar e ampliar sua capacidade de mobilidade para alcançar serviços distantes de suas casas, dividindo forças
em direções opostas. A solução de problemas estruturais (como os relacionados à
poluição, saúde pública e infraestrutura) também fica mais difícil com essa fragmentação, pois levar os tentáculos do Estado a distâncias tão grandes e, muitas vezes, fora
dos cronogramas ou planejamento das prefeituras (exemplo disso são os empreendimentos em meio a áreas rurais ao longo das rodovias) produz efeitos adversos para
as pessoas, potencializando perigos relacionados ao ambiente, saúde e aos próprios
aspectos da proteção social. A transformação de rodovias em avenidas e vice-versa,
que ocorre no processo de metropolização da região é fator adicional de produção de
riscos (MARANDOLA JR., 2008).
Nesse quadro, os riscos de deslizamentos, enchentes e outros perigos ambientais podem tornar as pessoas mais expostas a riscos, na medida em que a presença
do Estado é mais rarefeita e distante (WISNER et al., 2004). Por outro lado, o fluxo
e as atividades diferenciadas e potencialmente perigosas (como muitas atividades
industriais e energéticas na região), quando combinadas, podem trazer perigos inesperados que dificilmente as pessoas (ou mesmo as instituições) estarão prontas para
enfrentar (CARMO; HOGAN, 2006). A experiência tem mostrado que nem mesmo
os riscos relacionados ao transporte e às vias de alta velocidade têm sido bem geridos,
na medida em que atropelamentos, acidentes, congestionamentos e os custos dos
transportes não param de aumentar (BERTHO, 2010).
Se, por um lado, a alta mobilidade é um fator positivo e desejável, pois potencializa o acesso a serviços, mercado de trabalho, moradia, educação e lazer, por outro,
os riscos aumentam conforme aumenta o tempo de viagem, o número de conduções
a se tomar e o custo elevado (distância, trânsito lento, pedágios). Muitas pessoas da
região têm espaços de vida bastante esgarçados, com a distância entre os lugares
muito grandes. Percorrem longas distâncias entre a casa, local de trabalho, estudo e
lazer, indo, muitas vezes, em três cidades diferentes no mesmo dia. Tais espaços de
vida potencializam diferentes riscos, embora haja variáveis que possam diminuir a
vulnerabilidade a tais perigos (como a capacidade de pagar seguros, acesso a meio de
transporte adequado, tempo suficiente de descanso entre as atividades) (MARANDOLA JR., 2014). A diferença da vulnerabilidade nesses longos trajetos diários,
quando se trata dos perigos associados à mobilidade em si, altera-se pouco entre as
classes sociais. Os elementos mais significativos nessa equação serão fatores ligados
às características pessoais, faixa etária e ciclo de vida (individual e do domicílio), que
se ligam de forma mais direta à maneira como conduzem seus passos e seus veículos
(VASCONCELOS, 2001). No caso daqueles que têm de fazer os trajetos em transportes coletivos, reduzem a possibilidade de acidentes, mas a vulnerabilidade é acrescida por outros elementos provenientes das diferenças entre os meios de transporte.
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Nessa questão, emerge uma problemática complexa, que vai além da capacidade
dos dados. Há necessidade de se investigar como se dão as relações das pessoas com
esses lugares, espaços e itinerários, para que possamos melhor compreender como se
dá a relação população-ambiente e homem-meio. Essa investigação pode ser rica em
revelar pormenores da experiência urbana, que podem elucidar aspectos da tensão
ambiental vivida pelas pessoas, em suas diversas situações metropolitanas, posicionadas e em deslocamento pela mancha urbana.
A casa aparece como um ponto-chave, onde a pessoa se abriga, realiza-se e, em
grande parte, sonha. É em busca do habitar com qualidade que as pessoas idealizam
suas casas, fugindo do movimento, do zunido dos motores ou das enchentes. Por
outro lado, paradoxalmente, é em busca de um habitar que as pessoas migraram para
a aglomeração urbana e também é no habitar que elas têm de suportar grande parte
da degradação e dos riscos-perigos (MARANDOLA JR., 2014). Por fim, é também
no habitar que a vulnerabilidade é tanto mais importante: é ali que as pessoas necessitam estar mais protegidas, no entanto, isso hoje nem sempre é verdade. A casa já
perdeu sua condição de fortaleza. Ali é onde os sistemas familiares agem na tentativa
de reduzir o risco. Quando esse círculo falha são acionadas as comunidades, na esfera
superior, e assim sucessivamente até as esferas de gestão política. A menor unidade
dessa hierarquia, portanto, é o habitar.
Podemos entender que estudar o habitar urbano é um passo importante para
a melhor compreensão da experiência metropolitana e da tensão ambiental vivida
cotidianamente pelas populações. Ele também poderá revelar por que determinados
riscos são aceitáveis, enquanto outro não, e em que aspectos as diversas populações
urbanas (em suas variadas formas de habitar) são mais ou menos vulneráveis a toda
essa dinâmica ambiental posta em tela.
São várias as formas de habitar, e a densidade da experiência (indicada pelo
tempo de residência) pode nos ajudar a compreender vulnerabilidades distintas,
bem como diferentes posições e situações de exposição e enfrentamento de riscos
(MARANDOLA JR.; SANTOS, 2010).
Se pensarmos nas possibilidades das formas de habitar na RMC, identificaremos
lugares e pessoas com laços de envolvimento diferenciados com o espaço e com a
metrópole, como aqueles que moram nos condomínios fechados e que encontram suas
atividades, seus lazeres e serviços dentro desse espaço cercado ou, no máximo, localizados em pontos estrategicamente acessíveis ao automóvel (e à sua faixa de renda). Seus
moradores estão distantes espacialmente e socialmente do Centro – em contraponto
com bairros como a Ponte Preta, Cambuí, Guanabara, Bonfim, Taquaral, Bosque e
Botafogo, próximos e integrados à organicidade do centro da metrópole.
A grande fronteira urbano-rural representa uma vasta área da RMC, principalmente nos seus extremos leste e oeste, mas não somente, pois, pela característica
fragmentada do tecido metropolitano, por vezes as áreas rurais estão mais próximas
da urbe do que parece (Figura 1). Às vezes misturadas com áreas industriais, às vezes
habitadas por pessoas que trabalham na cidade e vivem a metrópole tanto quanto
qualquer outro, essa fronteira reserva surpresas por suas estradas de terra batida e
empoeiradas (PINTO, 2006). Muitos ali estão mais conectados ao ritmo metropolitano do que se imagina, ao mesmo tempo que há outros tantos no mesmo ritmo
daqueles da rua Oscar Leite, na Ponte Preta (MARANDOLA JR., DE PAULA;
FERNANDEZ, 2007).
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Essas são diferentes maneiras de habitar, baseadas em fragmentos da metrópole. Mas como esse viver norteia a apreensão individual do bairro, da cidade e da
metrópole (o seu conjunto) e, ao mesmo tempo, une-se para apresentar uma visão e
um modo de viver uma única metrópole? A essência da metrópole não pode deixar
de lado o espaço público, aquele onde acontece o estar-com. A casa é privada, mas o
espaço público e o bairro, assim como a cidade e a região, são compartilhados e, por
isso, o significado da metrópole estará na ontologia essencial de ambos: lugar-espaço
público.
Figura 1: Região Metropolitana de Campinas: malha viária e hidrografia

Fonte: Adaptado de Marandola Jr. (2014).

Os centros das cidades sempre foram os seus espaços públicos por excelência. Contudo, a contínua separação das classes sociais no espaço urbano, cada
vez mais segregado, redefiniu essas relações. O Centro de Campinas, assim como
de tantas outras grandes cidades, apresenta movimentos de desvalorização imobiliária que se refletem no abandono e pouca manutenção dos edifícios, na popularização do comércio, na diminuição das residências e na acentuação da sazonalidade
do movimento dia-noite. Aumenta o circuito metropolitano de locais intra-muros:
o condomínio residencial, o shopping, a escola, os serviços. Uma parcela crescente
da população estrutura sua vida diária entre esses espaços controlados, limitando a
possibilidade do encontro com o outro. Localizados no eixo nordeste (ao longo da
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Rodovia Dom Pedro I), é possível realizar quase todas as atividades cotidianas sem
expor-se no espaço aberto, público.
Uma das marcas disso que vemos na RMC é a ausência de crianças na rua.
Parece que passamos por uma involução da autonomia das crianças, que não executam
mais deslocamentos sem a companhia dos pais. É muito raro encontrar nas ruas da
região crianças menores de 10 anos sozinhas, mesmo nos shoppings. Não é necessário
ir aos bairros de alto padrão para notar o vazio das ruas. Apenas em bairros muito
pobres ainda podemos vê-las brincando ou circulando sem a supervisão de adultos.
A cultura da segurança e do medo não é mais privilégio de extratos sociais muito
elevados; mesmo em bairros de classe média-baixa nota-se uma diferença de conduta
em relação às crianças, que não frequentam o espaço público, que se esvazia. Com o
abandono do espaço público (a rua, a praça, a calçada, vazios) o sentimento de insegurança cresce, num ciclo que segue uma espiral ascendente.
O asceticismo do shopping parece a única solução para o lazer e a desconcentração, e por isso a RMC possui 18 shoppings, sendo sete em Campinas. Na
Rodovia Dom Pedro I localiza-se o maior deles, o Parque Dom Pedro, construído
para atender ao público regional; o Galleria Shopping, destinado a um estrato
socioeconômico mais privilegiado; e, num acesso à rodovia, o Shopping Iguatemi,
o mais antigo. A cidade tem ainda dois shoppings menores, o Jaraguá Conceição e
o Central Shopping, no Centro e nas suas imediações, e dois que estão localizados
na região sudoeste, atendendo à grande área “periférica”: Shopping Unimart e o
Campinas Shopping.
Frequentar esses lugares parece uma forma de se inserir no sistema metropolitano, em especial aqueles de projeção mais regional. Estes carregam a sua insígnia, o
que atribui valor qualitativo diferenciado dos demais shoppings da região. Lojas de
rede localizadas no Tivoli Shopping (em Santa Bárbara D’Oeste, limite com Americana) não têm a mesma força imagética, porque não estão no Shopping Parque Dom
Pedro. Há uma nítida hierarquia de valores entre esses espaços, embora reproduzam
em proporções diferentes um modelo de valorização do privado/exclusivo em detrimento do público/compartilhado.
Uma das manifestações mais contundentes desse cenário, vivido tanto no espaço
público quanto no lugar, é a força do imaginário da violência que a região carrega.
Até que ponto a violência se tornou de fato um perigo presente na vida das pessoas
ou é apenas uma produção fantasmal (SILVA, 2001) que produz um sentimento de
insegurança generalizado, mas que não passa à experiência da maioria dos habitantes?
O fato é que, principalmente em Campinas, o perigo associado à violência (em suas
várias manifestações) parece já ter sido maior do que hoje. Em 2007 o número de
mortes no trânsito ultrapassou em pouco mais de 100 as registradas por homicídios,
apontando para a necessidade de se pensar até que ponto o imaginário da violência
não tem papel mais importante do que a sua própria experiência na cidade e na região.
Nas cidades vizinhas, a relação com esse risco é bastante diferenciada. Sumaré
é um caso interessante que exemplifica a fragmentação do tecido metropolitano e,
consequentemente, da experiência da metrópole. Na mídia e no imaginário da cidade,
Sumaré e Hortolândia estão entre as cidades mais violentas da região e do estado. Esse
fato está associado, evidentemente, às taxas de homicídios, assaltos etc., assim como
às altas taxas de carências sociais e de baixos níveis de renda registrados em ambos
os municípios. Estes possuem na região a imagem daquela periferia clássica: pobre,
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violenta e de cidades-dormitório (ambas possuem os maiores índices de pendularidade em relação a Campinas). Contudo, àquele que reside na parte do núcleo mais
antigo de Sumaré, parece-lhe que não falam da mesma cidade. E não é apenas por
causa da distância, mas porque aquela Sumaré violenta e pobre está fragmentada e
desconectada, na maioria dos aspectos, da sede do município. Como dito acima, esta
é fruto do crescimento metropolitano de Campinas, possuindo sua gênese a partir
do município sede, e com ele permanece mais ligada. A violência e pobreza coladas
à imagem de Sumaré contrastam com o que se encontra na sua sede, onde habitam
menos de 70 mil dos quase 230 mil habitantes do município.
Nesse caso, não se trata de segregação produzida pela especulação imobiliária
ou pelos agentes produtores do espaço urbano de Sumaré. Trata-se da ação desses
agentes, mas oriundos da dinâmica metropolitana, o que reforça a ideia de que a
fragmentação do tecido metropolitano da RMC é fundamental para compreender
as relações que ocorrem no seu interior, para além das fronteiras dos municípios. Por
isso é tão importante olhar essa escala e compreender como as pessoas desenham seus
espaços de vida diariamente no espaço metropolitano.
Mas não podemos olhar para o lugar (a estabilidade) sem acompanhar o seu
reverso, o movimento, que se acentua na alta mobilidade exercida pelas pessoas. Essa
mobilidade se dá em percursos cada vez maiores, conectados por grandes rodovias
de tráfego intenso. As ligações entre Campinas e os outros dezoito municípios que
compõem a RMC transformou uma região em metrópole; uma mancha urbana
em mancha metropolitana. A conurbação, principalmente ao longo da Rodovia
Anhanguera, criou um aglomerado que é um só. A pendularidade é significativa e
os laços econômicos cada vez mais expressivos. Mas como acontece essa interação
e conectividade?
A mancha metropolitana da RMC, por exemplo, parece homogênea a um olhar
apressado. No entanto, a forma urbana da região não obedeceu, como nas metrópoles industriais, o padrão “mancha de óleo”, espalhando-se a partir de um centro
polarizador concentrado, de forma mais ou menos gradativa. O padrão fragmentado
de metrópoles como Campinas é rizomático, fortemente estruturado pelos corredores viários. Estes, além das grandes rodovias estaduais (Anhanguera, Dom Pedro
I, SP-340, SP-332, SP-101 e Santos Dumont), é complementado por avenidas e ruas
que estabelecem as conexões entre os pedaços da metrópole (Figura 1).
Assim, apesar do Centro de Campinas exercer uma centralidade importante
na RMC (o número e o fluxo de ônibus, carros e pessoas que se dirigem a ele diariamente), vivem-se outras centralidades importantes na região. Dentre elas, destacamse o eixo de grandes empreendimentos regionais de médio e alto padrão na Rodovia
Dom Pedro I (shoppings, hipermercados, mercados de atacado, mega-stores e centros
de entretenimento); o centro de Americana, destino cotidiano dos moradores das
cidades do entorno, como Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré (moradores da parte
central), e não Campinas; a própria Rodovia Anhanguera, que organiza o tecido
urbano-metropolitano e exerce centralidade, sendo a direção para a qual convergem
ruas, pessoas e fluxos. Outras relações mais diretas (e menos amplas, que talvez não
poderíamos chamar de centralidade), configuram-se entre pedaços de municípios e/
ou seus próprios centros com outras cidades. A pendularidade de Pedreira para Jaguariúna; a organicidade entre Santa Bárbara e Americana; a pendularidade de Artur
Nogueira para Holambra; toda a região ao longo da SP-101, em Hortolândia, que
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mantém relação direta com Campinas e não com o Centro da cidade; e a cumplicidade entre Vinhedo e Valinhos.
Contudo, todas essas relações não estão espalhadas por uma vasta área de
contato entre os municípios. O andar pela região revela que os acessos e as conexões
são bastante reduzidos e limitados. A interação espacial, portanto, é através de linhas
por onde os fluxos conectam lugares e áreas maiores. Destas, talvez a maior exceção
seja Americana e Santa Bárbara, muito mais próximas; de resto, as conexões entre
os municípios ou entre os fragmentos das cidades se dão por duas senão apenas uma
única via de acesso: o acesso principal, a grande rodovia, o secundário, vias vicinais
ou avenidas.
Os desenhos que as pessoas traçam diariamente e ao longo de suas vidas ao viver
na RMC expressam essa forma fragmentada do tecido metropolitano. Campinas não
exerce tanta centralidade quanto talvez se suponha, quando percebemos que as pessoas
possuem muito mais opções de satisfação de suas necessidades do que o Centro ou os
shoppings da Rodovia Dom Pedro I. Nesse aspecto, podemos lembrar da construção
ideológica que se processa na transformação do centro das camadas dominantes em
centro de toda a cidade, no nosso caso da metrópole, como Villaça (2001) exemplifica
sobre São Paulo. O centro entrou em “decadência” e passou a perder sua “centralidade” quando, abandonado pelas atividades voltadas para as camadas de alta renda,
passou a ser mais popular, processo que observamos, guardadas as devidas especificidades, em Campinas e na RMC. Por outro lado, a população que procura com
maior frequência os shoppings são os jovens, que têm na grife e no entretenimento
as maiores justificativas para frequentar aquele eixo de Campinas, que tem a marca
do metropolitano. Além disso, o comércio do Centro de Campinas recebe tanto seus
próprios moradores quanto aqueles que por lá passam em direção aos terminais de
ônibus e vans (intraurbanos e metropolitanos) e que, por passarem muito tempo em
trânsito, preferem fazer suas compras no caminho e não mais perto de suas casas, em
suas cidades ou bairros. Isso ocorre de forma mais evidente e destacada nos corredores
comerciais e de transportes coletivos.
Essas transformações não implicam a diminuição do comércio de outras
cidades, ao contrário. Cidades como Americana, Sumaré, Indaiatuba, Itatiba e
Valinhos possuem comércio e serviços que atendem a quase todas as necessidades de
seus moradores, embora pouco especializados. Há formação de subcentros em áreas
de expansão urbana, como o bairro Matão (em Sumaré) ou a área sul de Indaiatuba.
Em termos de entretenimento, por exemplo, um dos empreendimentos
que simbolizou o declínio das cidades pequenas em proveito das metrópoles, os
cinemas, hoje estão presentes em boa parte das cidades da RMC, exemplificando
a diversidade e a dinâmica cultural que temos em toda a região. A maioria localizada nos shoppings, é verdade, mas Pedreira, Sumaré e Campinas ainda possuem
salas em cinemas no centro da cidade. São 61 salas de cinema localizadas em nove
cidades. Destas, 46 estão em Campinas, sendo que 15 delas estão no Shopping
Parque Dom Pedro.
Vemos na Tabela 1 que a evidente concentração de equipamentos de lazer não
implica uma ausência total nas demais cidades. Há uma relativa distribuição desses equipamentos, embora seja evidente a completa ausência e o número reduzido na maioria
das cidades. Doze cidades possuem teatro, apenas sete não possuem museus e dez
possuem shoppings. Destes, quatro têm abrangência regional mais evidente: Iguatemi,
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Parque Dom Pedro e Campinas Shopping, em Campinas, e o Tivoli Shopping, em
Santa Bárbara D’Oeste. Esse foi construído na divisa com Americana, uma escolha
estratégica no então vazio urbano entre os dois municípios, aproveitando terras mais
baratas e potencializando todo o desenvolvimento urbano da área nas duas cidades.
Alguns desses equipamentos, no entanto, produzem movimentos transversais pelos municípios da região que não passam pela sede. O Parque Ecológico em
Paulínia e o zoológico de Americana são exemplos de espaços públicos de lazer que são
usufruídos por uma população mais ampliada do que a local, reforçando as relações
entre os municípios da RMC para além da simples conexão sede-periferia. Se essa
região compõe um ente urbano-metropolitano comum, ela é mais do que a dependência ou gravitação em torno de Campinas. Nem para estudar ou trabalhar numa
empresa de alta tecnologia a pessoa é obrigada a recorrer a Campinas; ao contrário,
cresce o refluxo de Campinas em direção às demais cidades da região, tanto para
cursar universidades, trabalhar e, principalmente, para o entretenimento e o lazer.
Tabela 1: Equipamentos de Lazer na Região Metropolitana de Campinas, 2010
1 Neste momento há
quatro shoppings centers sendo construídos
na região: Sumaré, Americana, Hortolândia.

Cinema (salas)
Americana
Artur Nogueira

2

Teatros

Museus

Shoppings1

Espaços Públicos
de Lazer

2

3

1

8

-

1

1

-

2

Campinas

54

11

12

9

18

Cosmópolis

3

-

-

1

1

Engenheiro Coelho

-

-

1

-

-

Holambra

-

-

1

-

2

Hortolândia

5

-

-

1

3

Indaiatuba

4

1

1

1

2

Itatiba

2

1

1

2

3

Jaguariúna

1

1

1

1

4

Monte Mór

-

-

1

-

-

Nova Odessa

-

-

-

-

1

Paulínia

2

1

1

1

4

Pedreira

1

1

1

-

4

Santa Bárbara D’Oeste

4

1

1

1

5

Santo Antônio de Posse

-

-

-

-

1

Sumaré

2

2

-

-

3

Valinhos

3

1

1

2

3

Vinhedo
Total RMC

-

1

-

-

5

65

24

25

19

66

Fonte: Informações das prefeituras e levantamentos de campo.

O ensino superior está em expansão na região, diversificando sua localização à
medida que se instalam, principalmente, novas faculdades privadas. As duas grandes
universidades em Campinas – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) – são dois atrativos
de grande fluxo de pessoas, tanto para trabalhar e estudar quanto para usufruir dos
serviços, tais como os médico-hospitalares. Na verdade, a Unicamp, para muitas
cidades da região, é sinônimo de hospital (referência ao Hospital das Clínicas).
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Outras 10 cidades, além de Campinas, possuem instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, número que deve crescer nos próximos anos
não apenas pela crescente demanda mas também pelos projetos em implantação na
região (Tabela 2).
Esses estabelecimentos criam refluxos de população da sede para a região: não
é raro hoje encontrar pessoas que moram em Campinas e estudam em cidades como
Americana, Itatiba ou Indaiatuba. Não apenas pela oferta de um curso específico mas
também pelo preço e oportunidade, opta-se por sair da sede em direção à região para
estudar. O trabalho também não é motivo para a direção única região-sede, já que
cidades como Americana, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Valinhos e Jaguariúna
possuem parques industriais significativos, produzindo também o refluxo de mobilidade da sede para a região. Não é possível identificar, pelo tráfego da Anhanguera,
para que direção fica a sede e que direção fica o “interior”. O movimento é intenso
nos dois sentidos.
Tabela 2: Organizações de Ensino Superior na Região Metropolitana de Campinas, 2010
Faculdade de
Tecnologia

Faculdade e
Faculdades
Integradas

Instituto
ou Escola
Superior

Universidade

Centro
Universitário

Total

Americana

1

1

1

-

1

4

Artur
Nogueira

-

1

-

-

2

1

Campinas

2

9

1

2

-

14

Cosmópolis

-

-

-

-

-

-

Engenheiro
Coelho

-

-

1

-

1

-

Holambra

-

-

-

-

-

-

Hortolândia

2

4

-

1

1

8

Indaiatuba

1

3

-

-

-

4

Itatiba

-

-

-

12

-

1

Jaguariúna

-

1

-

-

-

1

Monte Mor

-

-

-

-

-

-

Nova Odessa

-

1

-

-

-

1

Paulínia

-

1

-

-

1

2

Pedreira

-

-

-

-

-

-

Santa B.
D’Oeste

-

1

-

13

-

2

Santo A.
de Posse

-

-

-

-

-

-

Sumaré

-

24

-

-

-

2

Valinhos

-

3

-

-

-

3

Vinhedo

-

1

1

-

-

2

Total RMC

4

27

3

4

1

39

Fonte: Consulta feita em janeiro de 2008 à página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/>. Acesso em: jan.
2008).
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2 Campus da Universidade
São Francisco (USF), de Bragança Paulista.

3 Campus da Universidade Metodista de Piracicaba
(Unimep).
4 Um campus da Faculdade
Network (NWK), de Nova
Odessa.
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Em vista disso, é importante ter um quadro dos fluxos de pendularidade e
trocas populacionais disponíveis, embora estes sejam limitados por se referirem
apenas às viagens de trabalho e estudo. Contudo, eles indicam traços gerais das
tendências de interações espaciais e da mobilidade da população entre as cidades
da região. Mas quem são e quantos são os pendulares? Qual o peso que eles têm
na mobilidade e quais as repercussões para a vulnerabilidade e a estruturação
urbana desse movimento?

Fluidez e permanências no espaço
metropolitano
Como uma região metropolitana formada nos últimos 40 anos, a RMC
registra a chegada de um grande volume de migrantes nos últimos 10 ou 20 anos,
que compõem grande parte da sua população. A presença tão maciça de migrantes
configura pelo menos duas análises: 1) a não relação afetiva dessas populações com
seu lugar de moradia; e 2) a grande pendularidade, que não lhes traz apego ou responsabilidade com seu local de trabalho. Há um grande hiato entre esses dois pontos
(moradia-trabalho), onde estão as grandes rodovias estaduais, com expressiva poluição
atmosférica e concentração industrial, o que também não mobiliza a população, por
ser seu local de passagem, mantendo-se espaço sem relação e não lugar envolvido.
Isso pode ser visto de forma clara e estruturante na Microrregião Noroeste da RMC,
a mais organicamente ligada, conformando um microcosmo urbano próprio a partir
de Americana, incluindo também Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré (Figura 2).
Figura 2: Microrregião Noroeste e a Sede da RMC

Fonte: Marandola Jr. (2014).
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A região apresentou taxas de crescimento populacional muito expressivas nas
décadas de 1970 e 1980, 9,6% e 5,1% ao ano, respectivamente, e uma desconcentração de Americana em direção à Santa Barbara d’Oeste e Sumaré, que passaram de
42% para 60% da população da região entre 1970 e 2010. Do total de 683 mil habitantes da Microrregião Noroeste, 429 mil declararam ter residido em outro município anteriormente ao que vivia em 2010, sendo que, destes, 35,6% chegaram entre
2001 e 2010 (Gráfico 1). Isso significa dizer que, embora o maior ímpeto de crescimento populacional da região tenha sido nas décadas de 1970 e 1980, ainda existe um
fluxo de imigrantes importante para a região.
Gráfico 1: Tempo de residência ininterrupto desde o último movimento migratório
por municípios da Microrregião Noroeste, 2010

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010). Tabulações Especiais.

Observando os dados da pendularidade, nota-se a forte relação entre os municípios da região, que, com exceção de Sumaré, supera as trocas com a sede metropolitana. Destaca-se o caso de Sumaré, que tem maior diversidade de trocas com outras
regiões, com fluxos significativos em todas as direções, mas, dentro do contexto da
Microrregião Noroeste, apresenta predominância de deslocamentos pendulares para
a sede metropolitana (Tabela 3).
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Tabela 3: Matriz de movimentos pendulares dos municípios da Microrregião Noroeste
e demais municípios da RMC, 2010.
Município de Residência
Município
de Trabalho

Americana

Nova
Odessa

Santa Bárbara
d’Oeste

Sumaré

Campinas

Outros
RMC

3.961

20.672

2.096

774

375

27.878

1.808

2.765

122

204

7.769

193

127

155

7.078

2.858

4.505

11.506

61.163

94.360

TOTAL

Americana

-

Nova Odessa

2.870

-

Santa Bárbara
d’Oeste

6.014

589

Sumaré

1.465

1.854

824

-

Campinas

1.821

816

842

29.718

Outros RMC

1.523

356

458

8.573

24.553

29.711

65.174

13.693

7.576

24.604

43.345

28.434

96.113

213.765

TOTAL

-

-

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010). Tabulações Especiais.

Nova Odessa está ligada mais diretamente a Americana (3.961) e Sumaré
(1.854), enquanto Santa Bárbara D’Oeste tem relação muito mais intensa com
Americana, enviando para lá 73% do total de pessoas que saem do município para
trabalhar. O movimento no sentido contrário é relevante, embora não tão intenso.
Santa Bárbara D’Oeste é o destino de mais de 6 mil pessoas que moram em Americana, apontando uma relação orgânica, embora esteja longe de se estabelecer um
equilíbrio (Gráfico 2).
Gráfico 2: Principais destinos dos deslocamentos pendulares por municípios
da Microrregião Noroeste, 2010

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010). Tabulações Especiais.
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Sumaré, devido à fragmentação do seu tecido urbano (Figura 3), mantém-se
tanto na Microrregião Noroeste, com trocas significativas com Americana e Nova
Odessa (com uma intensidade menor com Santa Bárbara D’Oeste), quanto na área
de influência imediata da sede. Observando os dados da pesquisa Origem-Destino
de 20035, podemos ver que a maior parte do destino da pendularidade do entorno
da Rodovia Anhanguera (as áreas dispersas dos bairros Matão, Maria Antônia e Área
Cura) se direciona, predominantemente, para Campinas, enquanto o núcleo central
e a região do bairro Nova Veneza mantêm relações proporcionalmente bem menores,
embora ainda maiores que as viagens para Americana (Tabela 4). Isso reforça o
peso do processo de repasse da população migrante de Campinas para Sumaré (é
o município com migrantes com menor tempo de moradia) ao mesmo tempo que
se liga à Americana no mesmo patamar que Nova Odessa, por exemplo. De outro
lado, contradiz a ideia de que a existência de um polo subregional na RMC demarcaria uma independência deste em relação aos processos da sede. Apesar do peso de
Campinas, isso não impede que hajam outros processos exercendo forças centrípetas
e concorrendo com a centralidade posta.
Figura 3: Malha urbana e divisão por Bairros de Sumaré

Fonte: Marandola Jr. (2010).
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5 Pesquisa realizada pela
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
(EMPLASA), realizada pela
primeira vez na RMC em
2003, estabelecendo novas
possibilidades para a compreensão da mobilidade intraurbana e intrarregional.
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Tabela 4: Destino das viagens totais de Sumaré em direção à Campinas e Americana,
por Zona O-D, 2003
Número da Zona O-D
(Região da cidade)

Campinas

Americana

82 (Região central)

3.235

1.731

83 (Nova Veneza e Picerno)

5.457

1.413

84 (Matão / Maria Antônia)

15.083

399

85 (Área Cura)

15.083

340

0

0

86 (Cruzeiro / Área rural)
87 (Área rural)
88 (Área de expansão urbana)
Total

0

0

30

93

38.888

3.976

Fonte: Pesquisa Origem-Destino (EMPLASA, 2003). Tabulações especiais.

Sumaré é um caso específico a se observar, pois serve de termômetro para as
transformações pelas quais a RMC está passando. A diversificação do mercado imobiliário na cidade, caracterizado até o final dos anos 1990, sobretudo, por empreendimentos de meio lote e/ou ocupações, recebe atenção diferenciada nos últimos anos,
com empreendimentos de médio e médio-alto padrão sendo instalados (Pires,
2007). Estes têm contado com o mercado regional, apostando na diversificação de
opções de moradia para aqueles de estratos socioeconômicos mais altos. Há quinze
ou vinte anos, poucos teriam Sumaré como opção para morar, mas, com o acúmulo
de revezes em Campinas (violência, trânsito, poluição e altos preços do solo e da
moradia) somado às facilidades de locomoção entre as cidades, ela se tornou uma
opção real. O mercado imobiliário da microrregião está em amplo desenvolvimento,
com forte demanda reprimida, em especial para extratos sociais médios e altos.
Como apontado por Ojima e Marandola Jr. (2012), a pendularidade cada vez
mais se consolida como um mecanismo de flexibilização da vida cotidiana. Os deslocamentos pendulares aumentam significativamente em diversas regiões do país, não
apenas em termos absolutos mas também em termos da sua representatividade sobre
a população total do município. Assim, emerge uma urbanização reflexiva em que o
sentido da cidade é exatamente a sua capacidade de ser espaço de mobilidade e fluxos.
A pendularidade na Microrregião Noroeste, que em 2000 era de 59 mil pessoas, em
2010 apresenta uma variação positiva de 41%, passando para 83 mil pessoas. Assim,
enquanto em 2000 representava 10% das pessoas residentes na região, em 2010 esse
peso relativo aumenta para 12,2%.
O caso mais expressivo é o de Americana, onde os deslocamentos pendulares
representavam 3,4% da população total em 2000 e, em 2010, passaram a 6,2%.
Ou seja, dobra a intensidade dos deslocamentos pendulares, que passa de 6,1 mil
pessoas para 13 mil na década de 2000. Enfim, a mobilidade passa a ser cada vez
mais expressiva para todos os municípios, mesmo aqueles anteriormente considerados
como importantes polarizadores e atrativos dos deslocamentos. Isso não significa,
necessariamente, dizer que a capacidade polarizadora desses municípios tenha diminuído, mas com certeza são sinais de importantes mudanças na dinâmica dos fluxos
populacionais e da própria dinâmica regional e urbana.
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Da pendularidade à mobilidade
Dentre os movimentos espaciais da população, a pendularidade é tradicionalmente o “patinho feio”. Sem densidade conceitual, reduzida a uma definição operacional, para muitos ela não é em si um fenômeno que mereça atenção específica; é
um índice que, enquanto tal, apenas indica outros processos. No entanto, diante das
questões aqui levantadas, esse cenário tem mudado à medida que as atuais configurações socioespaciais, especialmente nas grandes aglomerações urbanas, têm feito da
pendularidade um dos fenômenos demográficos mais significativos. Para além de sua
definição, o significado social e geográfico desses deslocamentos cotidianos tem sido
incorporado como aspecto relevante da mobilidade urbana, tanto como resposta às
novas formas metropolitanas quanto como motivador dessas mesmas formas.
A mobilidade não é apenas um deslocamento de A para B. Trata-se de um
complexo fenômeno social que envolve a estrutura material (sistemas de transporte e a
forma urbana), social (grupos e a produção e significado social) e individual (o corpo
e a experiência) (CRESSWELL, 2006; KELLERMAN, 2006). As várias dimensões
envolvidas e sua complexidade retiram esse fenômeno da condição de simples reflexo
da produção material da sociedade e o colocam como um fenômeno específico, que
possui suas próprias variáveis e condições de produção e construção de significados.
Essa dimensão recebe o estatuto de repensar a própria teoria social na visão de
John Urry, que propõe a mobilidade, ou as mobilidades, como prefere chamar, como um
novo paradigma para pensar a sociedade contemporânea (URRY, 2007). É de uma nova
forma de organização social que estamos falando, ligada às novas formas urbanas e de
circulação de pessoas, bens e mercadorias e seus significados. Conforme aponta Bauman
(2001), nesses tempos líquidos, a fluidez dá o tom das interações sociais e espaciais,
fazendo da mobilidade a característica desejável para pessoas, instituições e até lugares.
Por outro lado, as conexões cada vez mais evidentes entre pendularidade e
vulnerabilidade tornam seu estudo crucial. Estudos têm sido feitos procurando estabelecer esses nexos, apontando para os diferentes riscos a que estão expostos os móveis
e os não-móveis (PEREIRA, 2008; MARANDOLA JR., 2014; SILVA, 2009). A
condição diferencial entre eles revela a necessidade de aprofundar os estudos e a
qualificação ambiental dos lugares vividos pelos diferentes grupos. Tanto os riscos a
que populações estão expostas quanto as estratégias de resposta podem estar ligados
diretamente à capacidade de deslocamento. A mobilidade, portanto, desempenha
papel ambivalente entre expor a perigos e proteger/evitar riscos.
As possibilidades de habitar a metrópole, nesse caso, multiplicam-se. As mobilidades pessoais adicionam uma complexidade aos deslocamentos que precisa ser aprofundada para ser melhor compreendida (KELLERMAN, 2006). O papel da casa e as
diferentes formas de inserção no espaço metropolitano, entre móveis, pouco-móveis
e não-móveis, agregam centralidade aos padrões de deslocamento para entender a
própria estruturação do espaço urbano-regional, as transformações nos estilos de vida
e o próprio sentido do habitar contemporâneo.
Nesse quadro, a pendularidade, informação operacional constante no censo,
torna-se ao mesmo tempo importante e limitada. Importante porque revela aspectos
dessa mobilidade contemporânea; limitada porque é rígida e não comporta as outras
formas de mobilidade no tempo e no espaço. Contudo, explorá-la é o primeiro passo
para avançarmos em termos da compreensão desse novo cenário fluido contempoR. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.185-204, / NOVEMBRO 2014
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râneo e as consequências demográficas e sociais para a configuração dos lugares e
regiões e de suas problemáticas ambientais.
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A b s t r a c t : Mobility-vulnerability is a key binomial to understand and
analyze cotemporary metropolis. People organize their daily routines and location choices
from elements that are implied in this relation. Hence, urban dwelling in great urban
agglomerations is constituted today in displacements and permanencies, surrounded by
contemporary fluidity. This paper investigates this problem from the commuting and
migratory status of the populations in the Campinas Metropolitan Area, in the context
of their internal spatial interactions. The results aim at the importance of mobility and
migration to study vulnerability, on one hand, the need to further the commuting studies
and daily displacement, on the other, to understand the metropolitan dwelling, its risks
and regional structuring.
Keywords:
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Cultura náutica
e patrimônio material:
um olhar sobre a Costa da Lagoa,
Ilha de Santa Catarina
Esdras Pio Antunes da Luz
Pedro Martins
Resumo:

A Ilha de Santa Catarina, malgrado sua condição e potencial para o
emprego do transporte náutico, tem como seu principal, e quase exclusivo, modal de transporte de massas o transporte rodoviário. A única exceção presente na Ilha é a localidade
da Costa da Lagoa. Nessa localidade, a população optou conscientemente pela exclusão do
transporte rodoviário, elegendo como seu modal exclusivo o transporte náutico. O texto,
elaborado a partir de pesquisa empírica de caráter qualitativo, trata de resgatar o histórico da localidade e sua formação cultural e inventariar a diversidade de embarcações
utilizadas para o transporte de pessoas, tanto público quanto privado. Aponta o texto
para uma reflexão sobre a necessidade de planejamento urbano a partir das características
geográficas da Ilha.

Pa l av r a s - c h av e:

cultura náutica; patrimônio material; identidade; Costa da Lagoa; Ilha de Santa Catarina.

Introdução
No filme Konrack (1974), do diretor Martin Ritt, Jon Voight interpreta um
professor de ensino primário que vai lecionar na Ilha de Yamacraw, Carolina do Sul.
Pat Conroy, o professor, encontra seus alunos, todos negros, em situação de lastimável abandono e vítimas de racismo. Os alunos não sabiam ler nem fazer contas,
sequer eram capazes de dizer em qual país viviam. O fato que mais o surpreende, no
entanto, é que nenhum habitante da ilha fluvial sabia nadar – o que era motivo de
recorrentes acidentes fatais.
Este preâmbulo ajuda-nos na aproximação do mote deste texto. A Ilha de Santa
Catarina, que representa 87% do território da cidade de Florianópolis, a capital do
estado de mesmo nome, enfrenta nessa segunda década do século XXI o estrangulamento do seu sistema rodoviário com a peculiaridade de não fazer uso de seus
recursos náuticos para o transporte de massas. Parte-se, aqui, da lembrança de que
Florianópolis era, até o início da década de 1930, servida exclusivamente por transporte náutico para o seu contato com o continente, tendo nesse modal de transporte sua principal ferramenta de comunicação entre as suas localidades. Decorridas
poucas décadas, o transporte aquaviário cotidiano restringe-se a apenas uma localidade, a Costa da Lagoa, onde o transporte por barcos é a forma dominante de acesso1.
Esse fenômeno é uma característica do século XX que afetou grande parte do
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uma dependência ou hábito
de se deslocar através da navegação, em um ambiente
específico” (ANTUNES DA
LUZ, 2014, p. 9).
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Brasil, mesmo as localidades que ainda utilizam o transporte náutico em grande
escala. Trata-se do efeito da popularização do automóvel e do caminhão aliado à
abertura de estradas por toda parte. O transporte ferroviário sofreu impacto semelhante como efeito deletério da expansão da indústria automotiva.
Poucos foram os lugares do litoral brasileiro com tradição náutico-marítima
que mantiveram seus saberes e práticas conectados a essa forma de mobilidade e
transporte. No entanto, a cultura náutica 2 seguiu sendo desenvolvida em localidades
menores, com o trabalho na pesca artesanal; ou nas cidades maiores que tinham
porto para a pesca industrial e, principalmente, para o translado de mercadorias em
navios de forma transoceânica.
Se imaginarmos que, até quarenta anos atrás, só existiam canoas na Costa da
Lagoa e que, hoje, a localidade conta com um patrimônio naval diversificado e uma
embarcação a cada três moradores, aproximadamente, podemos afirmar que a região
foi contra a corrente de desaparecimento contínuo da cultura náutica que aconteceu
no Brasil durante o século XX, como constata Vieira Filho ao afirmar que o patrimônio naval brasileiro é “[...] um dos mais ricos e expressivos, mas também um dos
mais ameaçados contextos do patrimônio cultural do Brasil” (VIEIRA FILHO apud
IPHAN, 2012, p. 9).
Neste artigo trataremos de abordar a cultura náutica da Costa da Lagoa no
contexto contemporâneo, com o propósito de inventariar, sem exaurir, o patrimônio
material representado pelas embarcações que constituem a representação física dessa
cultura na localidade em apreciação.
Figura 1: Gráfico de aproximação da localidade da Costa da Lagoa

Fonte: Google Maps com arte de Leo Romão.
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A pesquisa
Pensar a importância dessa transformação cultural tendo como espaço a Ilha de
Santa Catarina, que já foi considerada “O melhor porto do sul do Brasil” (VÁRZEA,
1985), com as duas baías (norte e sul) e a Lagoa da Conceição como locais privilegiados dessa cultura, é o pano de fundo deste artigo que faz uma reflexão sobre o
aspecto patrimonial da navegação através de um estudo de caso. Trata-se aqui de
compreender como a pequena localidade da Costa da Lagoa, dentro da Lagoa da
Conceição, em Florianópolis/SC, além de manter parte do seu patrimônio naval
histórico, reuniu nos últimos trinta anos, de forma autônoma, uma mostra diversificada do patrimônio naval brasileiro, com mais de duas centenas de embarcações
articuladas para pesca, lazer e, principalmente, para o transporte aquaviário urbano.
As informações aqui desenvolvidas são provenientes de uma pesquisa mais
ampla que tinha como proposta investigar a cultura náutica na localidade da Costa
da Lagoa, empregando uma abordagem qualitativa, com o uso da observação participante (GOLDEMBERG, 1999) e da fotografia como recursos metodológicos para
o levantamento de dados, que permitiram caracterizar o patrimônio material contido
no espaço da comunidade.
O referencial teórico transdisciplinar (BASARAB, 1999; MORIN, 2002),
definido para investigar o fenômeno cultural estudado – que é construído e cerceado
por uma infinidade de fatores históricos, sociais, econômicos, geomorfológicos, biológicos, materiais, entre outros –, possibilitou a compreensão dos diferentes elementos e
conhecimentos que formam essa realidade. Entenda-se por realidade
[...] aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formalizações matemáticas. A física quântica nos fez descobrir que a abstração não é um
simples intermediário entre nós e a Natureza, uma ferramenta para descrever a realidade,
mas uma das partes constitutivas da Natureza (BASARAB, 1999, p. 28).

Além disso, buscou-se propiciar um deslocamento autoral de pesquisa que priorizou a compreensão da vida e de conhecimentos vindos das práticas cotidianas com
o objeto barco e sua relação com o mundo natural. Para tanto, o objeto de pesquisa
foi observado à luz das categorias de paisagem, identidade e patrimônio. A escolha
se fez em função da circularidade e complementaridade dos termos entre si, os quais
auxiliaram na investigação e na elucidação do tema. A paisagem (SIMMEL, 2009;
SAUER, 1925; MENESES, 2002), na sua significação plena, contém elementos
da natureza associados às especificidades identitárias que são heranças do passado.
A identidade (HALL, 2006); CASTELLS, 1999), elemento basilar da cultura,
distingue-se e se confunde com a paisagem e estrutura a importância patrimonial.
A noção de patrimônio, como bem resgata Tempass (2006), remete à ideia de um
bem público, ainda que produzido e transmitido ao longo da história por indivíduos
ou grupos de indivíduos. Deve-se, de qualquer forma, considerar que o patrimônio
cultural possui dois aspectos, material e imaterial.
É declarado que o objeto barco é essencial para a navegação mas, como nos
lembra Malinowski (1976, p. 91),
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A canoa é elemento da cultura material e, como tal, pode ser descrita, fotografada e até
mesmo fisicamente transportada para um museu. Contudo – e esta é uma verdade frequentemente negligenciada – a realidade etnográfica da canoa não poderia ser transmitida
ao estudioso simplesmente colocando-se diante de um exemplar perfeito da embarcação.

Malinowski (1976) afirma, ainda, que não podemos fetichizar a canoa. Que o
estudo etnográfico profundo, com o levantamento de suas finalidades e com dados
sociológicos sobre sua posse, cerimoniais e costumes, aproxima-nos sobre o que a
canoa representa para o nativo, mas
Nem mesmo isso, entretanto, se aproxima da realidade mais vital de uma canoa nativa,
pois um barco, seja ele feito de casca de árvore ou madeira, de ferro ou de aço, vive a vida
de seus navegantes e, para o marinheiro, representa mais do que um simples pedaço de
madeira moldada. Para o nativo, não menos do que para o marinheiro branco, o barco
está envolto numa atmosfera de romance, construída de tradições e experiências pessoais.
É um objeto de culto e admiração, uma coisa viva que possui personalidade própria (MALINOWSKI, 1976, p. 91).
3 A Costa da Lagoa, no contexto da Lagoa da Conceição,
é comumente chamada apenas de Costa. É uma contração que será também utilizada a partir deste ponto.

Os navegadores da Costa3, com o passar do tempo, adaptaram-se às novas
necessidades da vida, substituindo e renovando seu quadro de embarcações e histórias. Até a década de 1960, as canoas (bordada e lisa) dominavam a localidade, movimentadas a vela, a remo (de pá ou de voga) ou varejão (vara de empurrar). Na década
de 1970, aparecem os primeiros motores a gasolina, que são adaptados em algumas
canoas maiores. Aparecem também as primeiras baleeiras na região, já motorizadas.
A vida na Costa, no entanto, sofre uma mudança mais radical na década de 1980 e as
embarcações acompanharam as transformações inerentes.
Figura 2: Vila principal da Costa da Lagoa

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2011.
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A Costa é uma das localidades ao redor da Lagoa da Conceição que têm histórico de ocupação humana secular que, possivelmente, antecede a ocupação açoriana
no século XVIII (ANTUNES DA LUZ, 2014). Possui aproximadamente 800 moradores nos 293 domicílios (em 2010, segundo o Censo do IBGE) dispersos em vários
conglomerados de casas dispostas nos sopés dos morros. Tem seu acesso apenas a pé,
através de diferentes trilhas, pela via do transporte aquaviário desenvolvido por duas
cooperativas de barcos, Coperbarco e Copercosta, que desenvolvem seu trabalho
de transporte através de concessões públicas em três trajetos, ou por embarcações
privadas. A diferenciação no acesso fez com que a comunidade se desenvolvesse com
características específicas e um quadro cultural ritmado e permeado pelo uso de
variados tipos de embarcações na demanda das atividades cotidianas, constituindo
uma cultura náutica que se aprimorou no transporte de pessoas, mas que ainda
mantém a pesca tradicional com a canoa e com barcos capacitados para a pesca no
mar. A economia local se divide entre o transporte de pessoas, o turismo gastronômico e a pesca artesanal em menor escala.
A localidade da Costa não possui acesso rodoviário por decisão tomada pela
própria comunidade e por ter o seu caminho principal – que só pode ser percorrido
a pé – tombado pelo município por meio do Decreto Municipal N° 247/1986. Essa
decisão pública foi fundamental para a manutenção da cultura náutica e a forma de
vida estabelecida naquele local.
Até a década de1960, a comunidade da Costa assemelhava-se a muitas outras
do litoral do Brasil que viviam em relativo isolamento, caracterizadas por uma forma
de vida “anfíbia” (MUSSOLINI, 1953), ao dividir suas atividades entre a agricultura
familiar e o extrativismo da pesca. Nessa época, ou mesmo décadas antes, não havia
muitas alternativas de trabalho e isso motivava a migração pendular dos homens das
famílias para trabalhar na pesca no Rio Grande do Sul ou embarcados em traineiras4
nos portos de Itajaí, Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro.
Teodato (84 anos), morador da Praia Seca, na Costa, recorda a primeira das três
viagens que fez ao Rio Grande do Sul:

4 Embarcações de madeira
ou ferro que podem conter
até centenas de toneladas,
preparadas para pesca em
alto mar.

A minha primeira vez foi de navio. Peguei o navio em Ratones, naquela ilha de Ratones.
Tinha ali navios, a lancha pegava ali e levava pro Centro pra gente pegar o navio do Hoecpke. Fomos sessenta “catarinas”. Naquele tempo a gente pagava sessenta mirreis [pela
viagem] e trabalhávamos com os barcos de lá, com os portugueses. E lá ficava em rancho
igual às nossas casas aqui. Tinha acomodação e quando acabava o mantimento ia pra cidade e trazia. Tinha um cozinheiro só pra isso. O resto do tempo era pra consertar a rede
e sair pro mar. E era na barra mesmo. A cidade mais próxima era São José do Norte, mas
era para o leste, nós ficávamos no outro lado. Pesquei lá também.

Com o passar do tempo, plantar acabou não sendo uma alternativa viável5 e a
comunidade passou por um período de dificuldades, de “pobreza e desesperança”,
como definiram dois moradores mais velhos, que durou até a década de 1980. A
situação só veio a melhorar com o desenvolvimento do turismo, com os passeios de
barco e com o oferecimento gastronômico dos produtos da pesca da região. Os restaurantes foram paulatinamente sendo criados e hoje somam um total de quatorze estabelecimentos, em locais espalhados pela orla da comunidade. O transporte público
aquaviário foi organizado para atender a demanda dos moradores e do movimento
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4.771 de 1965, que instituiu
o Código Florestal Brasileiro,
entre outras, e por não ter
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com seus produtos retirados
de uma terra exaurida e de
difícil produção.
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apreender os primeiros atos
propriamente humanos e
acompanhá-los de milênio
em milênio até o limiar dos
tempos atuais”.
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turístico, sendo concedido para duas cooperativas de barqueiros da comunidade,
Copercosta e Coperbarco, que administram três trajetos: Campo do Rio Vermelho
para a Costa, administrado pela Copercosta; e Lagoa da Conceição para a Costa e
Lagoa da Conceição para a Barra da Lagoa, administrados pela Coperbarco.
Destaca-se alguns dos marcos da transformação local: a construção do primeiro
restaurante (1980); a instalação da rede de energia elétrica (1982); a inauguração do
posto de saúde e do prédio da escola (1985); o tombamento do caminho e a formalização pública do transporte aquaviário da Lagoa à Costa (1986) e a consolidação da
atividade turística durante essa década. Na década de 1990, registra-se a instalação
da rede de água encanada, o segundo acesso público aquaviário do Campo do Rio
Vermelho à Costa e a criação das cooperativas de barco (Copercosta e Coperbarco).
Na década de 2000, foram construídos os 23 trapiches públicos que deram estrutura
para a parada dos barcos. Além disso, outra ação pública que foi reivindicada em
2003, a rede de esgoto, só foi concluída, com cabo submarino para a Barra da Lagoa,
em 2013. Existem na Costa, em 2014, 14 restaurantes e uma demanda turística que
pode chegar a milhares de pessoas em um fim de semana.
O estudo das embarcações ajuda a entender a história do lugar e as mudanças
que ocorrem ao longo do tempo. Paralelamente a essas ocorrências, os barcos da
Costa, que representavam algumas dezenas em 1960, passaram para mais de duas
centenas, com diversos tipos e tamanhos, para atender à demanda de passageiros.
Inicialmente foram incorporadas baleeiras maiores ao transporte, com cabines e
coberturas de madeira para dar mais comodidade aos passageiros. Com o aumento
do volume de pessoas, botes de diferentes tipos foram reestruturados e adaptados
ao serviço. A tipologia de todas essas embarcações maiores se caracteriza, segundo
o IPHAN (2012), como “barcos encavernados”, dotados de estruturas de madeiras
– como se fosse um esqueleto – que são chamadas de cavernas. Observar o desenvolvimento das formas e técnicas6 desse objeto, que é essencial para a cultura náutica,
institui as bases do entendimento e da complexidade de relações com o ambiente
natural onde ele está circunscrito.

O patrimônio material
da cultura náutica
O discurso dos nativos acerca do patrimônio material da cultura náutica
coincide com a classificação proposta pelo IPHAN (2012), apoiando, dessa forma,
a sua compreensão.

As canoas

7 Próximo à saída do canal
da Barra, quando não existia
o molhe de pedra, no local
que se chamava “Croa”.

A canoa é o objeto mais antigo, derivado da canoa monóxila indígena, que se
transformou, nas mãos açorianas, em dois modelos: a canoa de borda lisa e a canoa
bordada ou de voga. Foi com esses objetos que a Costa conviveu por séculos, os quais
permitiram o domínio territorial da lagoa e do mar. Por muitos anos – pois não
se sabe ao certo quando isso começou –, na primeira metade do século XX ou até
antes, os moradores da Costa possuíam dois ranchos de pesca na Barra da Lagoa7 que
eram utilizados, principalmente, nas épocas das safras da tainha e da anchova. Para
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lá eram levadas as canoas maiores, as bordadas, com todos os aparatos para a pesca
no mar. Nessas temporadas de pesca se abria o que eles chamavam de “sociedade”,
para que não houvesse brigas entre o pessoal da Costa e o da Barra. Como a tainha,
quando aparecia, sempre chegava pelo sul, quem estivesse mais ao sul sempre levaria
vantagem na pesca. Nessa época, o canal da Barra fechava, geralmente, no inverno.
Um grupo (por exemplo, o da Barra) se estabelecia no canto da praia e o outro grupo
(o da Costa) ia para a Prainha, mais ao sul. No outro dia, eles trocavam. Teodato, que
também trabalhou por muito tempo com esse acordo, explica:
A relação com a Barra era só tempo de festa. Eram duas associações: a da Barra e a associação da Costa. Quem era da Costa pescava com as redes da Costa, quem era da Barra
pescava com as redes da Barra. Às vezes tinha algum que trocava, tinha um parente aqui
ou daqui que tinha um parente lá, mas tinha que definir aonde ia ficar. Se um dia um [a
sociedade] começava pescando na Prainha, no outro dia era o outro.

Figura 3: Canoas de borda lisa

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2011.

É possível que essa fase de contato com o mar do leste da Ilha e o processo
de migração pendular para trabalhar embarcado em outras regiões do Brasil,
conjuntamente, tenham constituído a base do conhecimento de navegação presente
no lugar. Não só pela diversidade da navegação em diferentes ambientes (lagoa,
baía, costeiro, oceânico e até em rios) como pelo conhecimento dos variados tipos
de embarcações e suas funcionalidades, com seus materiais e técnicas construtivas.
A soma de tudo isso é a verdadeira “herança do passado”, um patrimônio que não se
limita ao objeto que desenvolve a ação, mas que impõe um diálogo entre o navegador
e o ambiente para sua existência e continuidade.
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As baleeiras

8 Pranchas de madeira
retiradas de galhos curvos
da Ilha, com o desenho
da curvatura necessária
ao esqueleto do barco,
que são menos curvos
nas extremidades e mais
acentuados, quase com
ângulos retos, no meio da
embarcação.

As baleeiras da Costa, como as de Santa Catarina como um todo, eram confeccionadas com tábuas pregadas com pregos de cobre, umas sobre as outras, criando um
casco escamado (não liso). Isso faz com que a água bata no casco, produza um ruído
característico e espirre para longe do barco. São, portanto, diferentes das baleeiras construídas nos Açores, as quais possuíam o casco liso, “[...] devido à convicção de que o
ruído produzido por este acabamento assustava as baleias” (PACHECO, 2009, p.43).
Possuem estrutura (esqueleto) de cavernas, feita de cambotas8, sobre uma quilha
que termina na roda de proa e na roda de popa quase com o mesmo desenho lateral.
Era considerado grosseiramente um barco “igual” de popa e proa mas, certamente,
a proa era sempre mais esguia (mais afinada) que a popa. A proa acaba com adornos
superiores à borda, chamados de barbados, e a popa com um pequeno capelo por
baixo da cana do leme – uma peça que se encaixa e dirige o leme. O leme, para ser
usado com barco à vela, era projetado para ir além da quilha (mais fundo), para
ganhar pressão e força durante seu deslocamento e dar dirigibilidade. Com o uso do
motor, o leme passou a ter sua profundidade limitada ao nível da quilha e a pressão
da água no leme, para sua dirigibilidade, passou a ser desenvolvida pela hélice. Além
disso, o leme maior também atrapalhava no deslocamento das embarcações sobre as
redes de pesca.
O interior da baleeira é todo forrado de um lado a outro, por cima das cavernas,
até a altura de uma madeira estrutural chamada de serreta, que fica embaixo dos
bancos. Os bancos são considerados, junto com a quilha, as únicas tábuas retas na
embarcação e são fixados por uma peça chamada de mão-de-banco ou curvatão, duas
de cada lado, que fazem a junção e reforço com o casco e o talabordão ou cordão de
fora.
É um excelente barco para o uso com velas, com a capacidade de conter até
dois mastros (com velas quadradas e uma triangular de proa), com quatro ou cinco
tripulantes para fazer o contrapeso das velas.
A história desse tipo de embarcação, certamente, contou com as mãos açorianas
para ter sobrevivido até nossos dias. As baleeiras têm sua origem nos povos nórdicos
que produziam um barco de duas proas que, após conquista da região pela Inglaterra, passaram a ser fabricados pelos ingleses e utilizados como barcos de apoio para
a caça da baleia, trabalho do qual herdou o nome baleeira. Os ingleses foram os
responsáveis por levar esse barco para os Estados Unidos e Açores. Ao passarem pelos
Açores, as baleeiras eram utilizadas pelos açorianos contratados para a pesca e, como
serviam de apoio com a terra, passaram a ser construídas, consertadas e utilizadas
pelos açorianos, os quais trouxeram o domínio construtivo quando migraram para o
Brasil. Há relatos que confirmam, também, que quando os baleeiros estadunidenses
passavam pelo Brasil trocavam essas embarcações por mantimentos e outras necessidades para apoiar a viagem de retorno.
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Figura 4: Baleeira sem cabine

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2013.

É um barco extremamente leve e de uma beleza reconhecida por todo navegador,
além de ser um barco ligeiro e de fácil manobra. Em outros pontos do litoral, pelo
fato de ganhar um motor e ter que enfrentar o “mar grosso”, as baleeiras tornaram-se
maiores, mais robustas e pesadas, ficando com um desenho não tão gracioso.
Já não se fabricam mais baleeiras na Ilha de Santa Catarina, e os construtores
que ainda dominam suas características construtivas estão velhos e são poucos os que
querem aprender. As baleeiras ainda em uso encontram muita dificuldade para a sua
manutenção, pois poucos dominam suas curvas e quem sabe fazê-lo alega ser muito
difícil encontrar quem pague pelo trabalho, que é demorado e caro.
Existem dois tipos de estruturas cavernadas nas baleeiras, a de caverna cortada
de pranchas, ou cambotas, e a de caverna cozida. A primeira possuía características
mais artesanais, tornando cada barco um exemplar único, e a segunda, como necessita de uma caldeira para o aquecimento da madeira – utilizada no cozimento das
ripas que se transformarão em cavernas –, era considerada um produto de estaleiro
naval, onde os barcos poderiam ser construídos em série.
Seu formato é considerado “o senhor dos desenhos”, como definiu um entusiasta em embarcações da Lagoa. Já se realizaram várias tentativas industriais de
construí-la em fibra, com moldes, mas as tentativas falharam, pois as canoas de
fibra não ganharam mercado. A baleeira de fibra não teve uma boa aceitação, uma
vez que, quando mantido o motor de centro a diesel, o barco se tornava desconfortável pela sua trepidação e sua resistência era inferior. Para o ouvido do navegador
mais exigente, o som da água batendo na madeira é incomparável ao som da água
batendo no casco de fibra. O barulho na madeira é “surdo”, suave, e na fibra é estridente, pois o corpo do barco funciona como uma caixa de ressonância para quem
está dentro dele.
A baleeira é considerada um dos barcos mais bonitos da região e, patrimonialmente, um dos mais ameaçados. Por se caracterizar como um dos barcos mais
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detalhados, com formatos de madeiras difíceis de se encontrar, a mão de obra para
construí-la e reformá-la é rara e tecnicamente muito exigente.

O bote e seu ecletismo
O bote é uma nominação de embarcação que engloba inúmeros modelos e
possui uma grande diversidade de formatos, tipos de casco e tamanhos. Sua variação
depende do tipo de trabalho que desenvolve e da capacidade de manutenção de quem
o cuida. A embarcação, portanto, pode ser mais detalhada, esguia ou mais rústica e
quadrada. No passado, na região em foco, também era utilizado com velas, mas isso
já é algo raro.
Dos botes, o mais “estiloso” – segundo um morador que gosta desse casco – é o
bote do Rio Grande, com fundo curvo, proa alta com um capelo desenhado e popa
terminando em rabo de baleia. Sem dúvida é o bote mais aerodinâmico e que tem o
melhor desempenho na vela (recurso que é, hoje, pouco utilizado nesse barco). Suas
tábuas são colocadas uma ao lado da outra, deixando o casco liso (não escamado). Sua
construção não é tão simples, pois muitas de suas tábuas têm que ser aquecidas para
que ganhem a curvatura necessária e exige técnicas específicas para algumas curvaturas.
Figura 5: Bote do Rio Grande

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2014.

Existem botes de fundo curvo, chato e fundo em “V”. Proa baixa, alta, inclinada ou em pé. Popa cortada fina, larga e baixa, tábuas lisas e/ou escamadas, enfim,
depende do construtor e do pedido. É a embarcação mais eclética, de mais fácil manutenção e a de mais fácil construção – menos o bote do Rio Grande, motivado pelas
suas tábuas e linhas curvas. Possui também boa capacidade de carga e de manobra,
chegando, em muitos casos, a fazer a manobra de girar sem sair do lugar – o que é
impossível para uma baleeira ou uma canoa a motor –, o que faz dele um barco de
pesca e de transporte bastante requisitado.
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Figura 6: Bote de pesca do mar grosso

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2013.

Os que não gostam de bote e procuram desqualificá-lo afirmam que “o motor
empurra até uma caixa quadrada que flutua”. Há muitas pessoas que optam pelo uso
apenas particular da embarcação e acabam por escolher o bote por ser prático, resistente e de fácil manutenção.

O bote do lixo
Na Costa, existe um barco que é especial não pelas suas características mas pelo
seu trabalho: é o bote que carrega todo tipo de lixo produzido na Costa. É um bote
do Rio Grande, pelo seu feitio, mas que poderia ser qualquer um, desde que fosse um
barco dedicado exclusivamente a essa finalidade e tivesse baixo calado, para que seu
carregamento e descarga possa ser feito mais próximo da praia. É uma embarcação
contratada de particular pela Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP)
e com três funcionários que fazem a coleta em toda a Costa, do ponto quatro ao
ponto vinte e três, com a sua descarga no campo (Rio Vermelho), em uma caçamba
específica para este fim. A partir desse ponto o lixo é recolhido por caminhões da
companhia. Os moradores precisam levar seu lixo da casa até os trapiches principais
perto das praias onde se localizam as cestas da COMCAP.
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Figura 7: Bote do Rio Grande transportando lixo

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2013.

Embarcações diversas
Existem vários outros barcos na Costa, de diferentes materiais e tamanhos, que
muitos moradores possuem para o deslocamento rápido e para o lazer.
Os mais populares são as chamadas “voadeiras”, como são conhecidas as
pequenas embarcações de alumínio ou fibra com capacidade para, no máximo, cinco
pessoas. São abertas, sem cabine, com motor de popa a gasolina. Sua rapidez é diretamente proporcional à potência do motor. São muito utilizadas nos dias em que a
Lagoa está calma, espelhada, pois nos dias de vento o barco se torna desconfortável
e as pessoas chegam ao seu destino sempre molhadas. Esses barcos são utilizados
e postos para a terra assim que chegam à praia. Como são barcos pequenos, com
motores normalmente mais caros que os próprios cascos, nota-se um cuidado especial
com a sua guarda.
Outras embarcações observadas são as canoas de fibra, bateiras e catraios –
utilizadas esporadicamente para a pesca do camarão –, barcos de fibra formatados
para a vela e lazer, além de alguns cascos, em menor número, que não possuem uma
classificação específica e são usados diversificadamente.
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Figura 8: Voadeira de fibra de vidro

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2013.

Os botes de pesca no mar
Restam na Costa apenas quatro barcos aprontados para a pesca em alto mar, e
só um deles não possui cabine, razão pela qual necessita ir e voltar no mesmo dia. Os
outros possuem cabines na popa para até seis tripulantes e podem passar alguns dias
pescando sem retornar à terra, pois possuem também câmaras frias no convés abastecidas de gelo para a manutenção do pescado. Seus donos possuem três tipos de rede
que lhes permitem trabalhar com várias e diferentes safras de peixes, como explica um
desses donos de barco, Diogo (30 anos), que aprendeu a pescar lá fora na “guerrilha”9:
Só tenho rede de tainha, anchova e corvina e nós da Costa trabalhamos com essas três aí.
Aqui a pesca é sazonal: aqui acabou a tainha, é anchova. Acabou, é corvina. Tainha abre
15 de maio e fecha 15 de julho, dois meses. Acabou a tainha, tira a rede toda e coloca a
de anchova. Começa a anchova. Ela fecha no verão – em dezembro, janeiro, fevereiro e
março não pode. Começa em abril, mas ela não dá, só começa a ter peixe aqui depois de
julho, agosto, depois da tainha, porque ela passa, vinda do sul, e depois ela retorna em
novembro. A corvina vai e volta também.

Hoje em dia todos os barcos possuem um guincho na proa para puxar a rede do
mar e isso facilitou muito o trabalho. Até cerca de dez anos atrás eram necessários, no
mínimo, seis homens para puxar qualquer rede no mar. Por essa razão os barcos não
tinham cabine e eram menores, o que forçava o retorno do mar no mesmo dia. Com o
guincho, a tripulação diminuiu para quatro pessoas e os barcos puderam ser aumentados, levar redes maiores, ter instalada uma cabine com beliches e um espaço de
cozinha, com pia e balcão, além de propiciar um espaço fechado para quem comanda
o barco com todo o instrumental eletrônico de que se necessita, como sonda, rádios
comunicadores e até computador ligado à internet para previsão do tempo.
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Figura 9: Bote de pesca com guincho para rede

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2014.

Com o aumento do espaço útil do barco e a possibilidade de pernoitar, o espaço
territorial desses pescadores aumentou, cobrindo o litoral de Santa Catarina inteiro.
Antes, com os barcos menores, eles se restringiam ao limite da Ilha. Consequentemente, a pesca também mudou, não mais dependendo tanto do olhar e da procura
intuitiva, mas das informações trocadas com as embarcações que estão fora pescando
e dos dispositivos eletrônicos, como a sonda que “enxerga” o cardume de peixe a
quilômetros do barco.
Um grande obstáculo para os barcos maiores da Lagoa, que pescam lá fora e
fazem o transporte de pessoas para a Barra, tem sido a altura da ponte da Fortaleza da
Barra – que é muito baixa e impede que esses barcos saiam da Lagoa em dias de maré
alta. Outro obstáculo é o assoreamento do canal que liga a Lagoa ao mar em três
pontos específicos – o que dificulta a passagem em marés muito baixas. Muitos desses
barcos de pesca perderam parte do melhor momento das safras de diferentes peixes,
por não poderem sair em determinados dias, e os maiores barcos da Coperbarco são
impedidos de fazer esse trajeto.
Os barqueiros da Costa são favoráveis ao aumento da altura da nova ponte que
será construída na Fortaleza e uma pequena ação de desassoreamento nesses pontos
problemáticos. Mas, com restrições para os dois casos. Uma delas é o aumento de, no
máximo, “dois metros” na altura da ponte, para que os “iates de luxo não invadam a
Lagoa”, segundo a opinião de várias pessoas entrevistadas. A outra restrição é que não
haja uma retirada excessiva de areia do canal, pois os pescadores temem que a Lagoa
tenha uma oscilação de maré que venha a prejudicar a navegabilidade hoje existente
ou inunde as poucas praias da Costa, onde estão localizados seus ranchos de pesca e
áreas de manutenção dos barcos.
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Algumas considerações
A Costa sobreviveu e se reinventou em todos os aspectos, fazendo do seu “isolamento” geográfico um leque diversificado de atratividades turísticas que inclui a
paisagem, com a observação da floresta e da lagoa, os passeios de barco e a gastronomia do pescado local. Mas nada disso seria possível – no volume de trabalho e
distribuição dos rendimentos financeiros na comunidade – se não fosse a navegação
desenvolvida por todos aqueles que dominam suas variáveis.
Segundo Castells (1999, p. 23), “[...] para a maioria dos atores sociais na sociedade em rede, o significado organiza-se em torno de uma identidade primária (uma
identidade que estrutura as demais) autossustentável ao longo do tempo e espaço.”
Essa identidade estrutural na Costa é a navegação, marcada por um artefato que
permite essa ação e permeia a vida em vários sentidos práticos. Ela existe na região
desde o início da ocupação do território, para a simples locomoção, trabalho (pesca
e transporte de passageiros) e lazer, e continuará a existir enquanto não houver
uma estrada automotiva que possibilite o acesso. Sabe-se, com exemplos em todo o
Brasil, que em todos os lugares que o carro, ônibus e caminhão se fizeram presentes a
dinâmica da navegação sucumbiu, pressionada pela força de uma política voltada para
o transporte sobre rodas. A Costa só se manteve assim, sem estrada, porque a maioria
de seus moradores decidiu recusar essa possibilidade. A navegação é, hoje, o elemento
estrutural da comunidade, elemento que produz uma ação prática, cotidiana e uma
riqueza simbólica, patrimonial, para a Ilha de Santa Catarina.
Florianópolis já foi um porto muito procurado por sua posição geográfica
privilegiada no sul do Brasil, pelas condições seguras de ancoragem e por propiciar
toda a sorte de materiais e mantimentos para a navegação. A vida náutica na Ilha,
antes da construção da ponte Hercílio Luz, em 1926, tinha uma importância vital na
dinâmica cotidiana ao articular todas as “freguesias” (localidades) ao redor das duas
baías (Norte e Sul) e, através do porto, conectar a Ilha com os lugares mais distantes,
dentro e fora do Brasil. Navegar era parte da vida. Tudo passava pelo barco: dos
materiais necessários à vida, da informação oficial, geral e notícias ao indivíduo que
se deixava levar de um lugar ao outro.
Viver na Costa continua sendo assim – com as diferenças de que a “informação” chega instantaneamente pelo “ar”, diminuindo a sensação da distância, e de
que navegar passou a ser a fonte de renda direta ou indireta (através dos restaurantes
e o recebimento dos turistas) para a maioria dos seus moradores. Ou seja, a questão
patrimonial local passa pelo domínio do objeto barco, sobre o ambiente da lagoa
(navegação interior) e do mar (navegação costeira), com uma riqueza de saberes e
fazeres de uma população que tem a canoa como elemento histórico, mas que hoje
adquiriu outros tipos de embarcações e que, com esses objetos, consegue manter a
dinâmica da vida na localidade.
Como procuramos demonstrar, a navegação feita pelos nativos da Costa na
Lagoa constrói uma paisagem dinâmica que extrapola o espaço da Costa e tem um
efeito simbólico para a Ilha de Santa Catarina. Ela dissemina uma forma de viver e
pensar que, na prática, produz parte do patrimônio naval brasileiro e constitui um
modelo de transporte público aquaviário, superavitário e profissional, organizado e
mantido pela comunidade. Essa vida e esse simbolismo precisam de uma política
pública patrimonial que, com ações educativas, evidenciem sua excepcionalidade,
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exemplaridade e singularidade (IPH A N, 2012) e, com a ajuda de ações normativas
e executivas, auxiliem na resolução dos conflitos para a preservação e continuidade
desse bem cultural.
A peculiaridade desse modo de vida, de estar contida dentro de uma lagoa, dentro
de uma ilha oceânica, com acesso cotidiano regulado pela navegação, com laços histórico/culturais que envolvem o mar, a floresta e a própria lagoa, faz da Costa da Lagoa
uma realidade muito particular, com a peculiaridade desse modo de vida ser conduzido
por seus moradores com autossuficiência no que diz respeito a produzir – o transporte,
a gastronomia, a pesca – e gerenciar o uso sustentável da floresta e da lagoa com a atividade turística desenvolvida no local. Isso, como já foi mencionado, não significa dizer
que não apresente problemas diversos, que esse modo de vida não seja ameaçado constantemente pelo processo de globalização, de interesses contrários ao interesse patrimonial ou de sua “minimização”, como acontece com a atividade da pesca, por exemplo.
A Costa da Lagoa contém um simbolismo como lembrança representativa
de que os moradores vivem em uma ilha e é uma das paisagens culturais de Santa
Catarina que necessitaria ser salvaguardada pelo poder público, pela sua fragilidade
e unicidade. Portanto, pensar o aspecto patrimonial não é somente lembrar sua existência e identificação, mas encontrar formas que permitam sua continuidade como
um bem coletivo que se transformará, como tudo, mas que seguirá seu curso dependendo da sua importância e reconhecimento.
A comunidade da Costa da Lagoa sempre encontrou sozinha o caminho da sua
sobrevivência coletiva. Há algumas décadas, quando não puderam mais plantar nem
pescar para manter o sustento das famílias, decidiram praticar a acolhida ao turista.
Lograram constituir uma organização econômico/estrutural, em função dessa nova
atividade, exemplar enquanto comunidade. Souberam transformar o isolamento e sua
forma de vida em atratividade e reelaboraram o transporte aquaviário com uma coleção
diversificada de barcos do Sul do Brasil, formando um acervo em constante ampliação.
No entanto, o aumento da frota de barcos, somado à ocupação de espaço pelos
restaurantes, ocasionaram uma pressão sobre a orla da Lagoa, produzindo uma série
de conflitos com o poder público e entre os próprios membros da comunidade. Talvez
essa questão seja um dos maiores desafios práticos que precisará ser enfrentado se o
número ou o tamanho das embarcações continuar a avançar. Como conciliar, no
mesmo espaço, a demanda náutica – de atracadouros e de locais de manutenção
– com a atividade gastronômica e o turismo desenvolvido? Esse problema só não é
maior por conta da dependência mútua, econômica, entre as atividades do transporte aquaviário e dos restaurantes e por possuir um quadro de pessoas de diferentes famílias que atuam misturadas nas duas atividades – o que ajuda a amenizar os
conflitos entre as pessoas. Mas, para o poder público e a legislação que a ordenam, a
orla é sempre muito problemática.
Estudar as variações culturais históricas locais e sua interatividade com o espaço
possibilitou uma visão ampliada da comunidade, uma melhor compreensão das ações
humanas naquele lugar e de uma cultura náutica que persiste, apesar da falta de
reconhecimento público sobre a questão do seu valor como um bem cultural. O
fato da Costa sempre ter dependido da forma de transporte aquaviário produz uma
naturalização da sua importância e isso ocasiona atitudes reificadas do poder público
ao constatar os conflitos fiscalizatórios/jurídicos na região, principalmente próximos
à orla da praia.
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Figura 10: Rancho para barcos e canoas

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2013.

Até agora, a organização urbana da comunidade foi espontânea, fundamentada
nas necessidades práticas da vida local, muitas vezes atuando contra as determinações legais pela manutenção da sua forma de vida. Caso a Costa venha a ter um
reconhecimento oficial do seu patrimônio naval, ou da sua forma de vida como um
bem cultural, a relação do poder público com a comunidade teria que ser revista na
execução normativa e fiscalizatória.
Uma das formas possíveis para isso acontecer seria através da aplicação da
Portaria 127/2009 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), que define, conforme seu artigo 1º: “Paisagem Cultural Brasileira é a
porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do
homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas
ou atribuíram valores.”A ideia da portaria é possibilitar uma ação pactuada entre os
moradores, poder público e agentes privados, sobre um plano de gestão para proteção
da paisagem cultural através do chancelamento coordenado pelo IPHAN.
Essa possibilidade é uma das formas de fazer com que a deliberação pública,
através dos diferentes entes executores, normatizadores e fiscalizadores, reconheçam
as especificidades locais e uniformizem suas ações dentro de uma política pública
comum que oriente a comunidade e sua atual estrutura turística para um modelo de
desenvolvimento sustentável e juridicamente viável.
A gestão compartilhada proposta na chancela serviria, exatamente, para
contribuir em preservar o patrimônio cultural através do diagnóstico e discussão
dos problemas com todos os envolvidos direta ou indiretamente no planejamento
da localidade. Sabe-se dos projetos de Paisagem Cultural no país, pela experiência
já acumulada no IPHAN, que o momento mais delicado do processo é como esse
ordenamento institucional público e privado se constitui, em função de um interesse
comum que ficará estabelecido no plano de gestão. Não é uma coisa fácil, nem existe
um modelo que possa ser seguido, mas só a intencionalidade da proposta, por si só,
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contém um aspecto pedagógico que aponta para a solução de variados problemas.
Como começar esse “xadrez” institucional? O poder público, ao reconhecer a
necessidade, tem o dever de agir, mas não tem como obrigar ou impor soluções. Se os
moradores da Costa considerarem que isso não é importante, não há como fazer sua
aplicação. Portanto, a primeira providência seria informar a comunidade da Costa
sobre a existência dessa ferramenta institucional que permite à comunidade entender
o que isso significa e avaliar sua real necessidade. Seria um bom começo se a comunidade da Costa, se assim o entender, solicitasse a instauração do processo administrativo visando o estudo para chancela da Paisagem Cultural Brasileira.
Como foi observado, a Costa da Lagoa contém vários elementos identitários e
patrimoniais que precisam ser reconhecidos por uma política pública comum, que
compreenda seus elementos formadores, ambientais e culturais e auxilie em preservar
um equilíbrio entre o mundo antrópico e o meio natural.
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Figura 11: Barco de transporte de passageiros enfrentando onda

Fonte: Foto de Esdras da Luz, 2011.

Quando chegou à Ilha de Yamacraw, o professor Konroy, cujo nome a população local só conseguia pronunciar como Conrack, tratou logo de ensinar às crianças
a habilidade de nadar. Qual lição se poderia ensinar aos habitantes da Ilha de Santa
Catarina, levando em conta a existência de um amplo mar navegável no seu entorno,
considerando que o principal problema cotidiano da Ilha é o sistema de transporte
rodoviário que paralisa a vida de milhares de pessoas diariamente?
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Abstract:

Despite its condition and potential for employing nautical transportation, the Island of Santa Catarina has the road transport as its main, and almost
exclusive, mass transport modal. The only exception on the island is the district called
Costa da Lagoa. In this region, the population deliberately opted for excluding the road
transport and electing the nautical transport as their exclusive transport modal. This
article, which results from a qualitative empirical research, aimed at discussing this
district’s history and its cultural formation. It also inventories the diversity of both public
and private vessels used for transporting people. The discussion points at the need for an
urban planning which is based on the geographical characteristics of the island.

Keywords:

nautical culture; material heritage; identity; Costa da
Lagoa; Santa Catarina Island.
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Memória
dos presidentes

A ANPUR e a construção
do campo científico brasileiro
(2007-2009)
Edna Castro
Introdução
O objetivo deste artigo é refletir sobre uma parte da trajetória da ANPUR transcorrida na Gestão 2007-2009, quando estive na direção da instituição, como sua presidente. Uma escrita com o distanciamento de cinco anos que provavelmente carrega
omissões indesejadas, mas permite um balanço mais longo do papel dessa Associação
na construção do campo científico brasileiro.
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional (ANPUR) tornou-se, ao longo de seus 30 anos de existência, uma entidade
científica consolidada e com desempenho acadêmico reconhecido no campo intelectual brasileiro e internacional. No correr dessas décadas a pesquisa e a pós-graduação
sobre estudos urbanos e regionais no país teve extraordinário desenvolvimento, seja na
conformação dos conteúdos programáticos, na ampliação das linhas de pesquisa, na
redefinição de abordagens teóricas e metodológicas e no tratamento de temas tradicionais da área ao lado de outros emergentes que foram gradativamente sendo incorporados. Houve também uma ampliação de temáticas para pesquisas e para intervenção
ou extensão universitária. Como resultado, cresceu consideravelmente a produção
científica e a formação de mestres e doutores. A institucionalização da pesquisa e da
pós-graduação interferiu positivamente nesse aumento da produção de conhecimento
nos centros de pesquisa e pós-graduação filiados à ANPUR e na publicação de livros e
de artigos em revistas especializadas. Assim, a ANPUR contribuiu notavelmente com
o movimento nacional de institucionalização e fortalecimento do sistema de ciência,
tecnologia e inovação.
A trajetória dos estudos urbanos e regionais no Brasil foi a do entendimento
de situações de urgência, de interesse social e de demanda nacional ao lado de interpretações teóricas sobre o próprio campo temático. Enfim, uma agenda voltada às
questões fundamentais da sociedade no contexto político de suas contradições reais,
de suas desigualdades sociais, de classe, de gênero, de raça e de etnia, que se atualizam
continuamente no espaço urbano e regional. Esse campo amplo de pesquisas esteve
presente também no debate teórico que foi crucial no seio da área de humanidades e
de ciências sociais aplicadas, uma vez que, no correr dessas décadas, teorias, conceitos, categorias e temas foram colocadas em questão, revisitados e reinterpretados. Em
consequência de situações emergentes na dinâmica social, política e econômica do
pais, outros processos e questões se impuseram ao conhecimento. Como também se
tornou necessária a revisão de paradigmas. O campo intelectual, enquanto um campo
relacional, caracteriza-se justamente por esse embate teórico que se trava entre agentes
sociais e institucionais, disputa de ideias na construção do conhecimento não alheia às
estruturas de poder, e aos jogos políticos, que atravessam a sociedade.
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Gostaria de ressaltar que meu envolvimento maior com a instituição começou
na gestão 2005-2007, quando era presidente da ANPUR nossa colega Ana Fernandes (UFBA). Ao ser eleita membro de sua Diretoria e aprovado, em Assembleia Geral ocorrida durante o XI Encontro Nacional da ANPUR (ENANPUR), em Salvador, que o próximo ENANPUR seria em Belém, evidentemente estava depositada
no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (NAEA/
UFPA), e em mim como membro da Diretoria, a incumbência de coordenar a organização do XII Encontro Nacional. Uma dádiva certamente de trabalho e tensão,
embora com os louros do capital acadêmico. Sua realização foi para mim um aprendizado e uma imersão sobre a associação, os programas filiados e os grupos de pesquisa
e de trabalho espalhados Brasil afora. Por essa razão, faço, neste texto, uma breve
recapitulação do trabalho para receber o XII Encontro em Belém, com suas atividades
tradicionais referidas ao formato dos encontros nacionais ou aquelas que inserimos na
programação, como os Seminários – Imagem, Literatura e Pesquisa na Amazônia; Turismo, Lazer e Planejamento Urbano e Regional –, a Mostra de Filmes no Cine Olympia
seguida de debates e as Excursões Urbanas na cidade de Belém. Além do apoio dos
colegas da UFPA (geografia, arquitetura, sociologia, economia e turismo), somos gratos à parceria bastante próxima com a então Diretoria da ANPUR, sobretudo com sua
Presidente, Ana Fernandes.

Diretoria da Gestão 2007-2009
Para o mandato 2007-2009, a Diretoria eleita no XII Encontro Nacional, em
Belém, foi composta de Edna Maria Ramos de Castro – Presidente (UFPA), José Júlio
Lima – Secretário Executivo (UFPA), Luiz Eduardo Aragón – Secretário Adjunto
(UFPA) e tendo como Diretores Regionais Leila Christina Dias (UFSC), Roberto
Luís Monte-Mór (UFMG) e Adauto Cardoso (UFRJ). O Conselho Fiscal foi formado
pelos colegas Brasilmar Nunes (UnB), Renato Anelli (USP) e João Rovati (UFRGS).
Cabe ressaltar que o Editor da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais,
cargo até então exercido por Henri Acserald (UFRJ), foi repassado durante o XII
Encontro, em Belém, para Geraldo Magela Costa (UFMG), que permaneceu neste
e em parte do mandato da diretoria subsequente. Ressalte-se que todos os membros
da Diretoria assumiram diferentes atividades de interesse da ANPUR no transcorrer
desses dois anos. O perfil de nomes e instituições da diretoria atendia, assim, a uma
prática cara à ANPUR, embora nem sempre conseguida, de obter uma representação
próxima de sua diversidade temática, disciplinar, institucional e regional.
Ao longo dos últimos 30 anos, houve efetivamente a construção dessa área de
conhecimento no Brasil. Não se trata de uma disciplina, mas da articulação de várias
disciplinas – arquitetura e urbanismo, sociologia, geografia, economia, demografia,
direito, turismo, entre outras – com objetivos convergentes para pensar a problemática urbana e regional, especialmente no país, o que requer, necessariamente, uma
perspectiva interdisciplinar e um olhar construído a partir de temáticas transversais.
De fato, a área de planejamento urbano e regional (PUR) tem efetivamente forte
interface com outras áreas, marcada por práticas interdisciplinares. Faço essa observação para as ciências sociais aplicadas uma vez que elas são estruturantes na área PUR,
como também na Arquitetura e Urbanismo, com suas vertentes mais próximas às hu228
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manidades e aos fundamentos teóricos do entendimento da relação entre espaço, política e sociedade. Esse corpo teórico-temático se desenvolveu expressivamente nesses
30 anos. Observa-se na atualidade a expansão da pós-graduação em planejamento urbano e regional por todo o país, alcançando um nível extraordinário de interiorização.
Com a crítica ao planejamento, alguns programas se deslocaram para o debate
sobre desenvolvimento. Mas que na realidade são estudos de processos, análises de
dinâmicas conformadas a uma perspectiva crítica do campo do desenvolvimento e
de suas relações com a economia e a política. Mas essas questões já estavam postas
há alguns anos, conforme os registros dos debates ocorridos por exemplo no IV
Seminário de Avaliação do Ensino e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional,
ocorrido em Belém.

Planejamento Urbano e Regional:
institucionalidade, pesquisa
e pós-graduação
Os institutos e centros de pesquisa que surgiram nos anos 1960 em várias regiões
do Brasil, e em diversas áreas, desempenharam um papel absolutamente fundamental
na construção da vida acadêmica brasileira. Inventaram experiências e arranjos para
poderem realizar pesquisas e formar profissionais em meio a grandes restrições de recursos financeiros. Muitos programas tiveram primeiro, em suas trajetórias, a criação
de cursos de especialização, depois o mestrado e, na maior parte dos casos, esperaram
mais de cinco anos para iniciarem o doutorado. Esses Centros, Institutos e Programas
criaram e institucionalizaram um padrão de Associações Científicas Nacionais, contexto no qual surge a ANPUR, que se propõe a desenvolver uma área nova, formada
pelos estudos e intervenções na área do urbano e do regional e de suas interações. A
ANPUR resulta da iniciativa e do interesse de um conjunto de instituições, de professores e de pesquisadores dos programas de pós-graduação de um dado campo de estudos na área do planejamento regional, urbano e habitacional. Há um reconhecimento
da necessidade de criar balanços da produção científica, então em curso, e criar uma
agenda de pesquisas substantiva e prospectiva quanto a temas teóricos, metodológicos
e sobre as próprias condições da produção do conhecimento na área.
Segundo a ata de fundação da ANPUR, datada de 8 de junho de 1983, cinco
programas de pós-graduação, que eram todos da área de planejamento urbano e/ou
regional, participaram de sua fundação: Curso de Mestrado em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE), Curso de Mestrado em
Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PUR/
UFRJ) Curso de Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), Curso de Mestrado
em Planejamento Urbano da Fundação Universidade de Brasília (UnB) e Programa
de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (PROPUR/UFRGS). No entanto, três anos depois, em junho de 1986,
a assembleia realizada durante o primeiro Encontro Nacional da ANPUR, ocorrido
em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, organizado a partir de reuniões entre
os programas filiados e órgãos de fomento à pesquisa, aprovou o ingresso de mais três
novos membros. Estes foram o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UniversiR. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.227-238, / NOVEMBRO 2014
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dade Federal do Pará (NAEA/UFPA), que oferecia o Mestrado em Planejamento do
Desenvolvimento/PLADES, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
da Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR/UFMG) e o Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA). São todos eles
vinculados a universidades federais e se constituíram em torno da implantação de
uma pós-graduação. Vários deles têm perfil de centros de pesquisas, com um interesse
temático, não disciplinar.
Os centros e os programas de pós-graduação mais antigos filiados à ANPUR
datam dos anos 1970, crescendo no correr dos anos 1980 e 1990, o que permitiu a
consolidação dos programas e a definição de um modo de funcionamento, ao mesmo tempo que se consolida o sistema de pesquisa e de pós-graduação no país. Esses
programas pioneiros tiveram um papel de irradiação da pesquisa e da pós-graduação
para outras universidades, sobretudo por formar seus mestres e doutores. No final do
século e, sobretudo, no início do século XXI, houve um surpreendente crescimento
dos cursos de mestrado e de doutorado da área de planejamento e desenvolvimento
urbano e regional. Atualmente estão filiados à ANPUR 64 programas que recobrem
uma ampla área que nomeamos de estudos urbanos e regionais, mas com certa diversidade: planejamento urbano e regional, desenvolvimento regional, arquitetura, urbanismo, demografia, geografia, sociologia, administração pública, economia, políticas
públicas, turismo, entre outras.
O surgimento de novos programas provoca, junto com as mudanças na regulação do sistema de ciência e tecnologia no país e a expansão da pós-graduação, um
movimento de fortalecimento de uns, de desestabilização ou reestruturação de outros,
tendo os novos programas o propósito também de ocupar lugar e se tornar programa
consolidado. Essa tensão de crescimento conforma a atualidade da área de planejamento urbano e regional.
A ANPUR teve sem dúvida um papel histórico importante na formação e
constituição dessa área de conhecimento enquanto agente no processo de progressiva institucionalização da área. Estimulou a criação de novos programas de pós-graduação pari passu a sua vida acadêmica. Realizou os Encontros Nacionais a cada dois
anos e apoiou os diversos eventos organizados anualmente pelos centros e programas a ela filiados. Todos esses espaços se revelaram importantes para a circulação de
ideias, difusão de resultados de pesquisa e formulação de novas agendas de pesquisa
com projetos relevantes para as áreas de política de ciência e tecnologia e de desenvolvimento urbano e regional. Sua participação ativa nos Comitês de Avaliação de
Pesquisa e de Pós-graduação, tais como as agências de fomento Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), ou ainda sua articulação
com outras associações nacionais e internacionais, mostram o papel protagonista
que ocupou na institucionalização da área temática de planejamento/desenvolvimento urbano e regional no país.
O sistema de pós-graduação e de pesquisa mantém ainda fortes desequilíbrios em relação ao financiamento entre áreas e entre estruturas e competências
regionais que geram efeitos sobre o acesso a bolsas, aos recursos para pesquisa
e a outras ações demandantes de fomento. As áreas de humanidades e ciências
sociais aplicadas sempre estiveram na faixa cinzenta do financiamento público
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ensejando, em momentos diferentes, a ação conjunta de associações cientificas,
como expressão coletiva de demandas, junto sobretudo ao CNPq e à CAPES. Em
vários Encontros e reuniões promovidas pela ANPUR, foi objeto de discussão a
proposta de uma política de pesquisa para a área capaz de assegurar maior rigor
na pesquisa e na formação de pesquisadores, fazendo jus às discussões sobre a
formação acadêmica e profissional. Iniciativas conjuntas com outras associações
de humanidades e ciências sociais foram tomadas também em gestões anteriores e
posteriores a nossa. Finalmente, em 2014, o CNPq, como resposta à mobilização
dessas áreas a partir da constituição do Fórum de Ciências Humanas reunido em
vários encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), e que culminou com o
Seminário do Fórum no CNPq, no qual esteve presente a ANPUR, na pessoa de
sua Presidente, Virgínia Pontual (UFPE), tomou a decisão, finalmente, de criar
uma Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas.

Planejamento/Desenvolvimento Urbano
e Regional – diálogos e interlocuções
Sessões Temáticas
O XII Encontro Nacional da ANPUR, em Belém, surpreendeu pela diversidade
temática e pelo nível dos debates, tendo ultrapassando 1.000 inscrições de trabalhos.
Destes, 359 trabalhos completos foram aceitos para serem apresentados nas Sessões
Temáticas. O encontro contou ainda com a realização de 48 Sessões Livres, em que foram divulgados resultados de pesquisa em andamento ou concluídas, no Brasil ou no
exterior. Espaços de reflexão e produção de novas questões sobre os desafios do espaço
urbano e regional, da sociedade, da economia e da política, perspectivas de análise em
discussão que tiveram provavelmente desdobramentos nos programas de pesquisa e de
formação de mestrado e doutorado.
O Encontro teve sete Sessões Temáticas, das quais observa-se maior presença de
temas voltados aos estudos urbanos, porém associados a dinâmicas sociais, econômicas
e políticas do debate sobre desenvolvimento que sobressai ao de planejamento. São
elas: 1 - Gestão Urbana e regional: modelos, práticas e implicações, coordenada por José
Julio Lima (UFPA) e Roberto Monte-Mór (UFMG); 2 – Rede Urbana e Estrutura Territorial, coordenada por Jan Bitoun (UFPE) e Maria Flora Gonçalves (UNICAMP);
3 – Forma e Dinâmica Intraurbana, coordenada por Luciana Lago (IPPUR) e Ângelo
Serpa (UFBA); 4 – História, Cidade e Urbanismo, coordenada por Ivone Salgado (PUC-Campinas) e Eloisa Petti (UFBA); 5 – Território, Conflitos e Gestão Ambiental, coordenada por Henri Acserald (UFRJ) e Rogério Haesbaert (UFF); 6 – Cidade, Cultura
e Sociabilidade, coordenada por Brasilmar Ferreira (UnB) e Ligia Simonian (UFPA);
7 – Amazônia no Cenário Sul-americano, coordenada por José Aldemir de Oliveira
(UFAM) e Luis Aragón Vaca (UFPA).
A discussão do que é o planejamento urbano e regional tem estado presente
em todos os momentos relevantes do debate acadêmico, até mesmo como forma de
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atualização. Tem interrogado o sentido da relação ensino e pesquisa, do rigor da pesquisa, das escolhas de metodologias e dos resultados diante da proximidade do tema
e às formulações políticas. A sistematização desse campo é pensada na relação com
as transformações na sociedade, na economia, no papel do Estado e na crescente racionalização do mundo. Haveria talvez uma retomada de ideias intervencionistas do
Estado ou se estaria diante de outras abordagens teóricas e metodológicas que revelem
questões emergentes? Qual o lugar do planejamento crítico hoje? Ele não demarcou
uma experiência no Brasil que é relevante e reconhecida em outros países como uma
contribuição nossa ao tema? Seria uma forma de exequibilidade do planejamento ou
de afirmação do conhecimento científico para além da ordem política e ideológica?
Essas e outras questões permanecem pertinentes e vivas no debate atual.

Mesas Redondas e Produção de DVDs
No XII ENANPUR foram organizadas 8 mesas, redondas das quais seis foram
transformadas em vídeos. Por razões técnicas lamentavelmente três ficaram fora do
projeto Vídeos-ANPUR, que são a MR - Integração Sul-americana, Relações Transfronteiriças e Desenvolvimento Urbano e Regional, coordenada por Edna Castro (UFPA) e
tendo como expositores Alírio Martinez (UCV/OTCA), Lia Machado (UFRJ), Henri
Acselrad (UFRJ) e Hélène Rivière D’Arc (CNRS/IHEAL); a MR - Violência e Cidades
Brasileiras: o que falar das Políticas Públicas?, coordenada por Elson Manoel Pereira
(UFSC) e sendo seus expositores Alba Zaluar (IUPERJ), Kátia Mendonça (UFPA),
Lourdes Bandeira (UnB) e Maria Elvira Sá (UFPA); e também a MR – Os Desafios da
Educação Superior no Brasil: Novas Arquiteturas Acadêmicas, tendo como coordenador
Carlos Vainer (UFRJ) e expositores Naomar de Almeida Filho (Reitor da UFBA) e
Zélia Amador (Vice-Reitora da UFPA). O conjunto de vídeos produzidos nos permite
rever as exposições e os debates.
No projeto Vídeos-ANPUR, as mesas redondas editadas foram as seguintes:
MR 1 – O PAC e seus Impactos na Política de Desenvolvimento Urbano e Regional,
participando como coordenadora Ana Fernandes, presidente da ANPUR na ocasião,
e expositores Edgard Porto (SEI), Carlos Vainer (UFRJ), Ermínia Maricato (USP),
Claudio Puty (UFPA), Miguel Lobato (Mov. Nac. de Luta pela Moradia);
MR 2 – Metrópole, Reforma Urbana e Desenvolvimento Nacional, coordenada por
Luis César de Queiroz (UFRJ) e os expositores Carlos de Matos (PUC-Chile), Clélio
Campolina (UFMG) e José Julio Lima (UFPA);
MR 3 – Planejamento Territorial: uma retomada do papel do Estado no Desenvolvimento Urbano e Regional, coordenada por Maurílio Monteiro (UFPA e tendo como
expositores Jan Bitoun (UFPE), Brasilmar Ferreira (UnB), Aldomar Arnaldo Ruckert
(UFRGS) e Armin Mathis (UFPA);
MR 4 – Por uma Política Nacional de Pesquisa em Desenvolvimento Urbano e
Regional, coordenada por Heloisa Costa (UFMG) e tendo como expositores Ana Fernandes (UFBA), Eglaísa Cunha (MCidades), Ermínia Maricato (USP), Norma Lacerda (UFPE), Raquel Rolnik (PUC-Campinas), Marilena Correa (UFAM), Ana Clara
Torres (UFRJ) e Edmilson Rodrigues (UFRA);
MR 5 – Conflitos e Territorialidades na Amazônia, coordenada por Rosa Acevedo (UFPA) e tendo como expositores Roberto Araujo (MPEG), Alfredo Wagner de
Almeida (UFAM), Marcelo Carneiro (UFMA) e Marco Antônio Teixeira (UFRR);
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MR 6 – Mudanças Climáticas e o papel da Floresta Amazônica, coordenada por
Everaldo Barreiros Souza (UFPA) e os expositores foram Carlos Nobre (INPE), Emilio Moran (Indiana University) e Leandro Ferreira (MPEG).

Seminários, Fóruns e Workshops
Os Seminários, Fóruns e Workshops organizados pelos programas filiados, propostos e aprovados na Assembleia Geral realizada em maio de 2007, fazem parte da
programação anual da ANPUR. Significa oportunidade singular e atendem ao papel de
construção institucional e muitas vezes redefinição de sentidos, seja pelo diálogo entre
programas sobre as inquietações teóricas, metodológicas e de ordem da intervenção prática, seja pela reflexão sobre a dinâmica do sistema de pós-graduação e pesquisa no país.
Na gestão 2007-2009 foi realizado ainda o IV Seminário de Avaliação de Ensino
e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (SEPEPUR), em Belém, de 23 a 24
de outubro de 2008, no Hotel Hilton, que permitiu atualizar o diálogo entre centros
e programas.
Os eventos ocorridos no correr de 2007-2009 foram os seguintes:
1 - IV Seminário de Avaliação do Ensino e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional Realização: ANPUR. Belém, 23 e 24 de outubro de 2008;
2 - XIII ENANPUR – Encontro Nacional da ANPUR
Realização: ANPUR, Florianópolis, 25 a 29 de maio de 2009;
3 - Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em
Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo
Realização: FAU-USP, PUC-Campinas, ANAMA e ANPUR, São Paulo, 04 a 07
de setembro de 2007;
4 - Colóquio Internacional “Os Desafios Urbanos no Brasil e na África do Sul” - Construindo uma Agenda para a Cooperação em Ensino e Pesquisa
Realização: IPPUR/UFRJ e LABHAB/FAU/USP, Rio de Janeiro, 9 a 12 de setembro de 2007;
5 - II Encontro Brasileiro de Ciências Sociais e Barragens
Realização: IGEO/UFBA, IPPUR/UFRJ, UFRB, UNEB e UCSal, Salvador, 19
a 22 de novembro de 2007;
6 - I Encuentro Latinoamericano Ciencias Sociales y Represas
Realização: IGEO/UFBA, IPPUR/UFRJ, UFRB, UNEB e UCSal, Salvador, 19
a 22 de novembro de 2007;
7 - XII Seminário sobre a Economia Mineira
Realização: CEDEPLAR/UFMG, Diamantina, 26 a 30 de agosto de 2008;
8 - X Seminário de História da Cidade e do Urbanismo.
Realização: MDU/UFPE, PPGAU/UFRN, CECI, DEHA/UFAL e PPGEUA/
UFPB, Recife, 08 a 10 de outubro de 2008;
9 - Seminário Amazônia e Fronteiras do Conhecimento
Realização: NAEA/UFPA. Belém, 09 a 11 de dezembro de 2008;
10 - Eventos ANPUR/NAEA no Fórum Social Mundial
Realização: ANPUR e NAEA/UFPA, Belém, 28 a 30 de janeiro de 2009:
a) Painel Políticas Públicas e Sustentabilidade na Resex Marinha Mãe Grande
de Curuçá (Pará);
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b) Conferência de Michel Lowy – França - Ecosocialismo;
c) Seminário-Debate – Amazônia Região Universal e Teatro do Mundo. Expositores: Willi Bolle, Edna Castro, Alfredo Wagner de Almeida, Neusa Pressler;
d) Painel – Conhecimentos tradicionais no mundo globalizado: oportunidades
de intercâmbio entre sociedade civil, academia e área de políticas públicas no
contexto Sul-Sul;
e) Seminário – Cidades da Pan-Amazônia: configurações e diversidade Social na
América do Sul – Coordenação: Edna Castro.
Um rápido balanço dos debates nos eventos da ANPUR indicam, em síntese,
ser alta a produtividade da área, embora os critérios de valorização dos periódicos nem
sempre retratem o perfil desses programas. Também foram aperfeiçoados os diretórios
de pesquisa, os mecanismos de avaliação de periódicos, de livros e de anais. Enfim,
há grande esforço de construção da área, que apesar da tradição diferente de como se
constituíram as áreas de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, em vários pontos,
revelam as convergências.
No IV Seminário de Avaliação de Ensino e Pesquisa em Planejamento Urbano
e Regional, realizado em Belém, foi reafirmada a importância de ser criado, junto às
agências de fomento, um dispositivo tipo GT Cidades, com o objetivo de orientar
os financiamentos na direção de temas centrais às áreas e linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação. Todavia, essa ideia não deveria ser sumariamente associada
à resolução de velhos passivos no financiamento da pesquisa, mas uma resposta da
formação e da pesquisa ao crescimento das cidades no país e ao agravamento dos problemas urbanos que exigem urgência e conhecimento.
Várias Sessões Livres de Encontros Nacionais têm sugerido agendas de pesquisa
com questões de prioridade nacional e regional – sociais, urbanas, ambientais – face às
desigualdades, às tensões e, sobretudo, à violência de várias ordens que tem transformado os espaços sociais, urbanos e regionais no país. Por isso a necessidade de definir
critérios de avaliação com parâmetros de eficácia temática, interdisciplinar, de especificidades e ao mesmo tempo de convergências de cada subárea, dimensões e iniciativas
de construção do conhecimento e sua institucionalidade.

Prêmios ANPUR 2007
No Encontro Nacional de 2007, em Belém, a ANPUR outorgou as premiações
a autores e, conseguintemente, a programas. O VI Prêmio Brasileiro de “Política de
Planejamento Urbano e Regional”, na categoria Dissertação de Mestrado, teve como
júri Norma Lacerda Gonçalves (Presidente) – UPFE, Lúcia Maria Machado Bógus –
PUC-SP, Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira – UFRJ, Ana Fani Alessandri
Carlos – USP e Nádia Somekh – UPM, que premiou com o primeiro lugar a autora
Silvana Lamenha Lins Olivieri – PPG-AU/UFBA, com a dissertação Quando o cinema
vira urbanismo: o documentário como ferramenta de abordagem da cidade (Orientadora:
Profª. Paola Berenstein Jacques).
O júri atribuiu Menções Honrosas aos autores das dissertações: Aline Figueiredo
de Albuquerque – FAU/USP, com a dissertação A questão habitacional em Curitiba: o
enigma da “cidade-modelo” (Orientador: Prof. João Sette Whitaker Ferreira); Rosane
Piccolo Loreto – MDU/UFPE, intitulada Paraíso & Martírios: história de destruição
234

R. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.227-238, / NOVEMBRO 2014

E D N A C A S T RO

de artefatos urbanos e arquitetônicos no Recife (Orientadora: Profa. Virgínia Pontual);
Eloi Martins Senhoras – PPGGeo/UNICAMP, com a dissertação Regionalismo transnacional e integração física: um estudo sobre a iniciativa de integração da infraestrutura
sul-americana (Orientadora: Profa. Claudete de Castro Silva Vitte); Evelyne Labanca
Corrêa de Araújo – MDU/UFPE, intitulada O laço que prende: um estudo sobre conservação integrada em metodologias de desenvolvimento local sustentável (Orientador: Prof.
Sílvio Mendes Zancheti); Lucas Roosevelt Ferreira Linhares – CEDEPLAR/UFMG,
com o trabalho As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: o (sub)desenvolvimento
sócio-econômico-espacial no Brasil e as possibilidades contemporâneas do seu planejamento (Orientador: Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór); Maurício Brito e Cunha
Valladares – PROURB/UFRJ, com o título Entre a natureza e o artifício: percepções e
perspectivas nos projetos para parques urbanos e orlas fluviais (Orientadora: Profa. Ana
Lúcia Nogueira de Paiva Brito).
Na categoria Tese de Doutorado, o júri foi composto de Ana Cristina Fernandes (Presidente) – UFPE, Maria do Livramento Miranda Clementino – UFRN, Vera
Lucia Ferreira Motta Rezende – UFF, Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski –
UFPR e Jan Bitoun – UFPE. O júri aprovou para primeiro lugar a tese de José Clewton do Nascimento – PPG-AU/UFBA, com o título (Re)Descobriram o Ceará? Representações dos sítios históricos de Icó e Sobral: entre Areal e Patrimônio Nacional. Também
contemplou com Menção Honrosa as autoras Chélen Fischer Lemos – IPPUR/UFRJ,
com a tese O processo sociotécnico de eletrificação na Amazônia: articulações e contradições entre estado, capital e território (1890 a 1990), e Thais de Bhanthumghinda Portela
– PPG-AU/UFBA, intitulada O urbanismo e o candomblé: sobre cultura e produção do
espaço público urbano contemporâneo.
No IV Prêmio Milton Santos, na categoria Artigo, a ANPUR contou com a colaboração do júri formado por Geraldo Magela Costa (Presidente) – UFMG, Ana Maria
Fernandes – UFBA, Lilian Fessler Vaz - UFRJ, Jupira Gomes de Mendonça – UFMG,
Luciana Corrêa do Lago – UFRJ e Carlos Antônio Brandão – UNICAMP. O júri
agraciou com o Prêmio Milton Santos o artigo de Pedro Abramo Campos – IPPUR/
UFRJ, A Cidade Com-Fusa: A mão inoxidável do mercado e a produção da estrutura
urbana nas grandes metrópoles Latino-Americanas, publicado na Revista Brasileira de
Estudos Urbanos e Regionais, v. 9, n. 2, de novembro 2007. E atribuiu Menção Honrosa ao artigo de Sérgio Manuel Merêncio Martins – Geografia/UFMG, intitulado
Urbanização e Violência: reflexões a partir do livro e do filme Cidade de Deus, publicado
na revista GEOgraphia, ano IX - n. 18, de dezembro 2007.
Na categoria Livro, recebeu o Prêmio Milton Santos a autora Fania Fridman
- IPPUR/UFRJ, com o livro Paisagem Estrangeira: memórias de um bairro judeu no
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro: FAPERJ/CNPq/Casa da Palavra, 2007. E receberam
Menção Honrosa Denise Xavier de Mendonça – EESC/USP, com o livro Arquitetura
Metropolitana - São Paulo: FAPESP/Annablume, 2007; e Juliano Aparecido Pereira –
EESC/USP, com Lina Bo Bardi – Bahia, 1958-1964 - Uberlândia: EDUFU, 2008.

Publicações da ANPUR
A Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) é a principal publicação da ANPUR. Na gestão 2007 a 2009 o editor responsável foi Geraldo Magela
Costa, que contou com a colaboração da Comissão Editorial, formada num primeiro
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momento por Leila Christina Dias (UFSC), Lilian Fessler Vaz (UFRJ) e Maria Flora
Gonçalves (UNICAMP) e, posteriormente, por Ana Fernandes (UFBA), Carlos Antônio Brandão (UNICAMP), Lilian Fessler Vaz (UFRJ) e Luciana Corrêa do Lago
(UFRJ). Foram publicados no período dois volumes, ou seja, vol. 9 / nº 1 e 2 e vol. 10
/ nº 1 e 2, contando com financiamento do CNPq e da própria ANPUR.
Com o apoio institucional da ANPUR, foi publicada a coletânea organizada
por Silvio Lima Figueiredo (UFPA), intitulada Turismo, lazer e planejamento urbano e
regional, Belém: NAEA/UFPA, 2009.
A primeira diretoria da ANPUR criou o Boletim Informativo, que divulgava
as atividades e fazia o registro da memória da instituição, que se manteve, embora
no correr do tempo tenha havido interrupções, mudanças nos formatos e nos seus
conteúdos e, inclusive, na sua qualidade gráfica. Na nossa gestão foram feitos oito
números, do 13 ao 20, todos eles disponibilizados no site da instituição.

Expressão Nacional e Internacional
– A América Latina na tradição da ANPUR
É graças ao esforço coletivo de institucionalização das associações científicas que
se tem, no Brasil, maior sistematização da formação e da pesquisa que provavelmente
em outros países da América Latina. Isso, apesar de se encontrar naqueles países, desde
os anos 1960, experiências notáveis de centros de pesquisa e de formação profissional
que se tornaram espaços de excelência na reflexão sobre a realidade nacional e latino
-americana, como no México, no Chile, na Argentina, na Colômbia, no Equador e no
Uruguai, entre outros. A tradição no campo das relações latino-americanas faz parte
da trajetória de diversos programas filiados à ANPUR, mas as interações e experiências
conjuntas de pesquisa e formação, capazes de fomentar estudos comparativos, mostram-se ainda residuais, com algumas exceções.
O Brasil viveu momentos relevantes no intercâmbio internacional, resultando
na experiência plural dos profissionais que implantaram e consolidaram o nosso sistema de pós-graduação, como estudos de mestrado e doutorado feitos nos Estados
Unidos e países europeus, notadamente França, Inglaterra e Alemanha. Houve, nos
anos 1960 e 1970, um grande afluxo para o Chile, por motivos políticos e intelectuais, seja direcionado para a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL), para discutir temas de planejamento e desenvolvimento, para a Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) ou outros centos e universidades no
México e na Argentina.
Isso se reflete na formação de redes de pesquisa com amplitude internacional.
O ENANPUR realizado em Porto Alegre definiu como tema do encontro Integração
latino-americana, incentivando o debate sobre a fronteira sul do país. Essa perspectiva internacional e latino-americana reaparece no encontro de Belém, que formulou
como temática central a Integração sul americana, Fronteiras e Desenvolvimento Regional. Na mesma direção, houve uma Sessão Temática – intitulada Amazônia no Cenário
Sul-Americano – pensada para estimular o tema e ao mesmo tempo como observatório
sobre o estado da arte dos grupos de trabalho voltados a essa problemática no país.
Esse acabou sendo um dos debates ressaltados nos eventos ocorridos durante a gestão
2007-2009 e, na nossa avaliação, houve um avanço. Circulara como ideia a constru236
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ção de estratégias institucionais para a construção mais densa de um campo de estudos
que abrisse novas perspectivas da reflexão sobre o Brasil e suas relações com os países
sul-americanos, e pesquisas comparativas com parceiros da América Latina.
Objetivando produzir não apenas um balanço da reflexão acadêmica mas postular uma afirmação política daquilo que a universidade tem de melhor, sua capacidade
de pensar, de interpretar, de construir ideias e propor alternativas comprometidas com
a sociedade, o XII Encontro Nacional constitui uma atividade de construção da área
de estudos urbanos e regionais. E, na ocasião, propôs ao debate entender as mudanças
por que passava a América Latina, que indicava ao meio acadêmico uma agenda de
novas questões urbanas e regionais que demandava reflexão e capacidade de resposta
por parte de pesquisadores, planejadores e demais profissionais envolvidos com os
programas de pós-graduação e pesquisa.
Efetivamente, no IV SEPEPUR, em Belém, os participantes insistiram na necessidade, como questão de política acadêmica, de melhorar os espaços nos programas
para as relações internacionais, através de parcerias, redes e convênios. Neste cenário
analisou as iniciativas e a orientação da esfera governamental dos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação, como aquelas que objetivavam induzir acordos com a comunidade dos países de língua portuguesa, explicitados
em vários programas, a exemplo do Pró-África. A ANPUR, através de seus programas
de pós-graduação e de pesquisa, participa de um número expressivo de redes de pesquisa e de parcerias com instituições – nacionais e internacionais.
Os congressos mundiais sobre o tema de planejamento urbano e regional têm sido
um lugar de reflexão e de análise dos avanços na institucionalização mundial da área.
O Congresso do GPEAN é o principal evento internacional da área de planejamento,
pois representa associações científicas organizadas por continentes e países do mundo.
A ANPUR faz parte dessa rede internacional de planejamento, da qual fazem parte as
principais e mais representativas organizações de pesquisa em planejamento urbano no
mundo, que são: Associação de Escolas de Planejamento Americana – ASPI; Europeia
- APERAU; ANPUR; ALEUP (México, Venezuela e Argentina); AAPS (Países Africanos); APSA (Ásia); ANZAPS (Austrália e Nova Zelândia). Essas associações se reúnem
a cada dois anos, a depender da pauta do encontro. O GPEAN publica a série de livros
Diálogos de Planejamento Urbano e Regional, com resultados dos Congressos. Durante
a Gestão 2007-2009, foram publicados artigos de docentes de programas da ANPUR
e a Associação participou da Reunião do Coordinating Committee do GPEAN/AESOP,
“Planning for the risk society”, realizado em Nápoles-Itália, de 10 a 14 de julho de 2007.
Estiveram presentes Roberto Monte-Mór e José Julio Lima.
O corpo editorial de suas publicações é compartilhado e os artigos publicados
se originam de indicações dos melhores trabalhos de eventos realizados pelas Associações Científicas parceiras. Houve um crescimento da participação da ANPUR nesses
congressos internacionais, mas ainda é muito restrito. A participação da ANPUR no
GPEAN deve ser socializada entre os programas de pós-graduação filiados, objetivando ampliar sua visibilidade no plano internacional.
Ainda cabe ressaltar que nesse período houve um debate no seio dos programas
sobre como se posicionar frente aos desafios de construir intercâmbios institucionais
no âmbito da relação sul-sul, estimulada pelas agências de fomento através de editais.
A relação sul-sul foi ressaltada na esfera governamental na primeira década deste século, orientando para editais Brasil X África com programas de vários Ministérios voltaR. B. ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS V.16, N.2, p.227-238, / NOVEMBRO 2014
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dos a países da América do Sul. O debate se orientou para entender que é um campo
tensionado pela política e parte de estratégias de influência geopolítica. Questões levantadas – tais como qual o lugar da ANPUR na cooperação sul-sul? De que maneira
se poderia pensar em abordagens, parcerias e pesquisas cooperativas? E para pensar o
planejamento internacional? – foram retomadas nos encontros nacionais posteriores,
como se observa em seus programas de mesas redondas e sessões livres.

Ordenamento institucional:
o Novo Estatuto da ANPUR
Essa foi uma das atividades administrativas de maior importância para a continuidade da ANPUR, considerando os impasses verificados no seu Estatuto, defasado
pelas mudanças ocorridas na legislação nacional que ordena o funcionamento de associações dessa natureza. Para o novo estatuto foi contratado o serviço de um escritório
de advocacia que o adequou aos dispositivos legais pertinentes, sendo o mesmo revisto
inúmeras vezes pelo coletivo de colegas da Associação. Finalmente, discutido, reformulado e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária que se reuniu durante o XIII
Encontro da ANPUR, em Florianópolis, em maio de 2009.
Na esteira de acionar mecanismos para ampliar a institucionalidade da ANPUR,
foi feita uma modernização do site e realizados, durante a gestão, investimentos na
área de comunicação. Visava-se criar mais transparência, agilidade e espaço para divulgação online da Revista, das publicações, disponibilizar o acesso aos DVDs e facilitar
o trabalho da secretaria. A melhoria do site permitiu implementar alguns serviços,
tais como comunicação mais rápida com os programas e cobrança das anuidades via
Boleto Bancário.
Finalmente, cabe ressaltar que nesses 30 anos da ANPUR houve ampliação, em
várias direções, de seu formato, acompanhando o movimento nacional de construção
do campo científico. Mas trouxe também à reflexão novas questões e velhos dilemas,
neste caso o de transitar na tênue linha entre a pesquisa e a extensão, esta em função
de demandas crescentes da sociedade ou da área governamental, quer seja para consultorias, elaboração de documentos, diagnósticos e formulação de planos diretores de
ações e intervenções postos à área. Isso tem a ver com a concepção da ANPUR que,
desde seus primórdios, sempre procurou manter e fomentar um compromisso político
e social visando contribuir, ao fazer ciência, com a produção do conhecimento para
uma sociedade cidadã, menos desigual e excludente.
Belém, novembro de 2014.
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A sociedade industrial é urbana, assim Françoise Choay (1965) inicia sua antologia L’urbanisme, utopies et réalités. A relação entre as cidades
e a industrialização é evidenciada e, de alguma
forma, aparece em vários estudos clássicos para a
compreensão moderna da cidade. A partir da ideia
relacional e dialética entre industrialização e urbanização, vão aparecendo indagações sobre cidades
não industrializadas e que, mesmo assim, imbuemse do modelo de urbanização fordista-keynesianocorbusiano – aqui, no sentido destacado por
François Ascher (2004) em Les nouveaux principes
de l’urbanisme. A imagem formada então é de uma
“cultura urbana”, um avatar que avança e encontra

as cidades mundiais (comércio, trabalho, comunicações, mobilidades, turismo). A modernidade
e suas diversas formas e interpretações têm como
elemento a vida urbana. As cidades no contexto
da modernização e da modernidade se transformaram e, atualmente, são representantes do que
podemos chamar de vida urbana, essa dimensão
que faz parte indelével de nossa sociedade. Entretanto, de alguma forma, numa nova modernidade que se molda e desmolda, essa certeza parece
que existe e não existe. Começa-se a observar a
dimensão urbana como diversa, e essa diversidade
é marcada principalmente pelo encontro do local
com o processo de urbanização.
A diversidade urbana da Amazônia se expressa
em sua territorialidade. É disso que o livro Cidades
na Floresta trata. O livro apresenta a complexidade e
a especificidade que marcam os territórios onde uma
rede urbana específica se estabelece. Marcadamente
complexa e diversa, a rede urbana na Amazônia está
retratada em Cidades na Floresta de forma densa
e detalhada, não deixando escapar as diversidades
e complexidades que se expressam nos territórios
amazônicos. O primeiro capítulo, de Edna Castro,
trata das conexões lógicas que permitem identificar
os efeitos da globalização e do mercado transnacional
sobre os atores sociais e territórios-rede na Amazônia,
demonstrando as cidades amazônicas como resultantes, também, da diversidade de segmentos sociais
que intervêm no território. Do grande capital aos
pequenos produtores rurais, o texto apresenta a
dinâmica territorial criando novas estruturas urbanas
resultantes do confronto entre modelos diversos de
apropriação do território, do uso da terra e da acumulação de capital em áreas amazônicas. A autora desvela
as estruturas que envolvem a condução da Iniciativa
de Integração da Região Sul Americana (IIRSA) de
forma arguta e reveladora, apontando esse arranjo
institucional como um mecanismo eficiente para o
atendimento de interesses externos que, ao utilizar
a cooperação e integração como recurso discursivo,
legitimam a transformação da região em um corredor
de exportação de produtos agrícolas, florestais,
minerais, de recursos hídricos e de energia.
Brasilmar Ferreira Nunes apresenta, no interior
do mainstream que insere a dinâmica da urbanização
no contexto da formação do capital, a especificidade
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que marca a Amazônia nesse processo que ainda se
encontra inconcluso na região. Partindo de Marx,
passando por Weber, Simmel, Elias e chegando a
Polanyi, o autor apresenta a Economia e a Sociologia imbrincadas em uma lógica assentada nos
vínculos sociais que se constroem a partir de esferas
mercantis e não mercantis presentes no território. A
partir de Polanyi, Nunes caracteriza a complexidade
das relações econômicas e sociais que se encontram
em territórios amazônicos, pontuando a especificidade da região. A especificidade é marcada pelo
processo de monetarização das relações sociais na
área, que ocorre por meio de mecanismos desiguais
e combinados, nos quais convivem processos sociais
tradicionais e outros extremamente modernos.
Assim, as Cidades na Floresta também desempenham um papel estruturante da lógica de acumulação do capital.
As metrópoles na Amazônia são apresentadas
com o cuidado histórico que merecem e também
no interior de sua importância geopolítica. José
Aldemir de Oliveira e Tatiana Schor mostram uma
Manaus resultante das contradições que marcam a
construção da metrópole. Da apresentação da fortificação utilizada como estratégia de ocupação até
meados do século VIII e da criação de vilas para a
consolidação da conquista portuguesa; passando à
análise da origem da Amazônia brasileira no início
do século XIX, quando Manaus passa de povoamento à situação que oscila entre povoado e vila, até
ser elevada à condição de cidade e se transformar
em capital da Província; e, com precisão, analisando
o crescimento da cidade no período da borracha,
no final do século XIX, até a criação e implantação da Zona Franca na década de 1960 e suas
transformações, culminando, no início do século
XXI, com o Polo Industrial de Manaus (PIM). Os
autores descrevem uma Manaus inconclusa na sua
forma urbana, que deve ser descrita com densidade
para expressar os modos de vida nela vivenciados
e resultantes das relações de produção continuamente produzidas, reproduzidas, criadas e recriadas,
contendo as dimensões da sociedade de cada tempo
da Metrópole Manaus.
Wille Bolle passeia por Belém tendo como guias
Dalcídio Jurandir, alcunhado pelo autor de insider
na Metrópole, a Belém metrópole, que pretendia, no
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auge da economia da borracha, ser a “Paris n’América”; e Walter Benjamin, o fisiognomonista urbano.
A especificidade histórica dessa cidade é pontuada
com precisão por Bolle, que adentra, através dos
personagens de Dalcídio Jurandir, as especificidades
culturais da metrópole Belém. Dalcídio Jurandir é
apresentado através de Belém do Grão-Pará (1960),
que compõe, com mais nove romances, entre eles
Marajó (1947), o Ciclo do Extremo Norte (19411978), seu legado de alcance local e regional. Willi
Bolle se dispõe a enfrentar o desafio de expor os
elementos constitutivos locais e regionais da obra de
Dalcídio Jurandir enquanto recurso indispensável
para um retrato fiel da cidade de Belém. Ao operar
a tradução dos componentes da obra de Dalcídio
Jurandir para um código de compreensão mais geral,
através das categorias de Walter Benjamin, o autor
acaba transcendendo a leitura da cidade de Belém
pelo romancista local para uma compreensão plena
dos leitores que não estão familiarizados com esse
ambiente específico. Belém é apresentada a partir de
uma descrição que propicia ao leitor uma transcendência temporal e espacial. A descrição da cidade
permite que o leitor se veja atravessando ruas, praças
e canais. Willi Bolle pontua Belém em seu pertencimento local e regional. Personagens dos romances
de Dalcídio Jurandir associados a uma arguta aproximação da teoria Benjaminiana de legibilidade da
cidade detalham a Belém metrópole.
O conceito de fronteira se encontra com o de
urbanidade nos textos de Germán Palacio, Ricardo
Nogueira, Juan Carlos Peña Márques e Kazuo
Nakano. Essa dimensão tripla e múltipla, que marca
o encontro da cidade, da floresta e da fronteira, é
capitaneada no texto de Palacio pelo espectro da
globalização, que, segundo o autor, apresenta-se
muito fortemente em Leticia, cidade colombiana do
chamado “Trapézio Amazônico”, na tríplice fronteira
confluência do Brasil, Colômbia e Peru. Separada de
Tabatinga (cidade amazonense) por uma rua apenas,
Leticia é uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes (em dados ainda de 2003), fundada em 1867 na
região originada das disputas entre os três países com
limites solidificados apenas no século XX; por isso a
região e suas cidades são marcadas por forte presença
militar, para controle, até hoje. Leticia também foi
base de estratégias para controlar e pressionar as guer-
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rilhas para o interior da floresta. O controle territorial marcado pela presença dos militares se encontra
com as trocas culturais e também conflituosas entre
colombianos, brasileiros e peruanos, alguns de origem
indígena, forte presença na tríplice fronteira. Para o
autor, o movimento entre-fronteiras, a mobilidade nos
rios, a presença militar, os índios (Tikunas), as potencialidades turísticas e os conflitos do tráfico de drogas
dão à Leticia uma feição local e globalizada indicadora das relações e interações complexas entre urbano
e rural, marcadas por especificidades Amazônicas.
O debate sobre fronteira e urbanidade continua
com o estudo de Ricardo Nogueira sobre Tabatinga.
A principal questão agora é entender uma segunda
relação, a de fronteira política e de fronteira de
“desenvolvimento”. Para o autor, a cidade não pode
ser olhada unicamente como forma, produto apenas
da estrutura, e mesmo que questões mais gerais que
pautam as análises sobre o processo de urbanização
e as cidades sejam mais ou menos presentes – como
a organização funcional das cidades, as relações
entre rural e urbano, cidade e campo, polarização e
atrações, problemas e conflitos urbanos, segregação
espacial, pressão imobiliária e grande capital, políticas públicas, movimentos sociais, etc. –, é preciso
dar conta do conteúdo das cidades, pois é sua diversidade (conteúdo diverso) que cria processos e dá
movimento e vida às mesmas. As características
da diversidade de Tabatinga, dessa vez, expressamse nesse conteúdo e na diversidade de redes que a
cidade participa ou sua exclusão de outras, além
de sua condição locacional e fronteiriça, e tudo
isso é analisado por meio do conceito de território,
que, segundo Nogueira, consegue dar conta dessa
complexidade. A circulação e a mobilidade fazem
parte dessa complexidade, já que Tabatinga é uma
das muitas cidades da Amazônia baseadas no transporte fluvial, dependentes da condição ribeirinha,
sendo esse um dos quatro tipos de cidade da Região
(juntamente com cidades localizadas ao longo de
rodovias, as ribeirinhas atingidas por rodovias e as
que surgiram dos grandes projetos minerais e hidroelétricos – company town). Assim, o autor destaca em
sua análise alguns lugares chaves na compreensão
dos processos socioespaciais de Tabatinga (o porto,
o mercado, a Av. da Amizade, a igreja e os pontos de
venda de drogas), observando a construção de uma

cotidianidade que reconstrói a ideia de urbanização.
Em “Mitú-Valpés: história e memória da
origem de uma pequena cidade amazônica na
Colômbia”, Juan Carlos Peña Márquez apresenta
mais uma cidade amazônica, suas contradições,
determinações e características. A cidade de Mutú,
capital do Departamento de Vaupés no oeste de
Colômbia, fronteira com o Brasil, é exemplo da
relação entre a dimensão urbana e as relações ético
-rurais. Segundo o autor, os indígenas da Região
têm papel importante na consolidação do “tempo
urbano”, de forma que, mesmo que o urbano
promova transformações nos povos indígenas, elas
vêm acompanhadas do que chama de “domesticação” do espaço urbano pelos mesmos indígenas;
nesse movimento, criam-se novas identidades culturais e sociais e novas estratégias de sustentabilidade
ambiental, social e cultural. Mitú nasceu aldeia dos
índios Cubeo, território que no século XIX teve seu
primeiro contato com a cultura ocidental e passou a
ser entreposto importante no comércio da borracha.
As missões ali instaladas também tiveram grande
atuação, aldeando os povos indígenas, base para
grande parte dos primeiros centros povoados da
Amazônia colombiana. A escravidão, o aldeamento
e a evangelização fizeram os indígenas se reorganizarem, reacomodando suas estruturas sociais;
e a relação com os colonos que chegaram à fronteira, ocasionando muitos conflitos, produziu uma
cidade/sociedade mestiça, com colonos indializados
ou amazonizados formando famílias mestiças. Os
conflitos entre índios e colonos são posteriormente
resignificados pelos filhos mestiços, com transformações de igual forma no sentido de pertencimento dos habitantes de Mitú. A indigenização dos
processos de relação com o capital externo passaram
pela extração da borracha, madeira e, atualmente,
pelo cultivo da coca. Os relatos dos indígenas,
imigrantes, colonos, populações negras do pacífico
colombiano e comerciantes servem de base para
Peña Márquez construir um estudo importante
do movimento – mediado pela e na cidade – de
desestruturação dos povos indígenas de Mitú para
uma posterior reconstrução de sua territorialidade e
identidade, em que se “civilizam” para depois “indigenizar” a cidade, reconfigurando Mitú e o próprio
sentido do urbano.
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Próximo à Colômbia e à Venezuela, São
Gabriel da Cachoeira é um município fronteiriço do
noroeste do estado do Amazonas, cujo processo de
formação e desenvolvimento é apresentado no texto
de Kazuo Nakano. O autor apresenta inicialmente
as taxas de urbanização nos estados da Amazônia
Legal, a partir das quais é possível observar o franco
crescimento da urbanização na região, mesmo que
esses índices mostrem uma inequívoca desaceleração. Apesar disso, existe uma certa difusão de
valores urbanos no seio da população rural, principalmente em função de redes de comunicação e
de trabalho. O recorte apresentado por Nakano diz
respeito às experiências que esse município teve nas
relações e produção de territorialidades vindouras
da experiência de planejamento e gestão territorial
participativa. O conceito de territorialidade é usado
expressando o encontro das territorialidades instituídas juridicamente, de territorialidades produzidas nos usos, significados e representações culturais dos lugares, principalmente pelas principais
etnias indígenas que vivem no município. Indica,
portanto, relações de poder dinâmicas, com ações
de domínio, controle e submissão e de resistências
a isso. Dessa forma, poder e contrapoder estão no
cerne da produção de territorialidades (governamentais, familiares, grupais, étnicas). Para isso, o
autor lança mão das teorias de Thomas Hobbes e
Michel Foucault (a partir de Andreas Novy em A
des-ordem da periferia) para dar forma às analises
do “espaço de poder” e do “poder sobre o espaço”.
São Gabriel da Cachoeira, com mais de 29 mil habitantes, enquadra-se na condição de cidade média e
passou, no momento da pesquisa evidenciada no
texto, por processo de instalação de Plano Diretor
com destaque para a investigação das múltiplas
territorialidades provindas de algumas situações
características do município: a localização fronteiriça; a localização ribeirinha no Alto Rio Negro; e
a presença de diversas etnias indígenas. A cidade de
São Gabriel da Cachoeira faz parte, portanto, de um
rol de cidades amazônidas onde se encontram ações
governamentais (segurança nacional, ambiente),
valores provenientes das práticas culturais e simbólicas do seus moradores e relações complexas entre
rural e urbano. Os bairros da cidade são informadores dessa relação e estão configurados mediante as
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relações de poder e contrapoder entre esses aspectos,
mostrando inclusive uma interpenetração produtora
de multiterritorialidades.
Em “Vilas e cidades e a Usina Hidrelétrica
Tucuruí”, Gilberto Miranda Rocha apresenta a
especificidade da Cidade que sucumbe e emerge
na Floresta. Essa dinâmica não está associada à
questão ambiental propriamente dita ou à lógica
regional e local de formação do território. Tucuruí
existe como resultante da abrangência espacial dos
impactos que grandes projetos promovem em vilas e
cidades, assim como em todo o sistema urbano e nas
redes que estruturavam a vida regional. De forma
crítica, o autor apresenta como estruturas logísticas
regionais adaptadas ao extrativismo foram abruptamente subsumidas ao que o autor denominou de
Grandes Projetos de Investimento. O reservatório,
assim, desarticula a integração regional no Pará,
que era realizada através de um sistema flúvio-ferroviário que utilizava um conjunto de embarcações
constituído pelos pentas, barcos a motor de popa,
batelões, barcos a remo e navios gaiolas que obedeciam o trajeto desde os locais da extração até Belém,
passando por Marabá e Tucuruí. Mesmo com as
características ímpares que marcam a topografia
do Tocantins, que em alguns trechos apresenta
cachoeiras, estas se constituíram no desafio que
proporcionou a complementaridade modal entre
ferrovias e hidrovias no Tocantins. Rocha descreve
a especificidade que marcou a conversão desse
território, marcada pela violência. A densidade das
descrições de paisagens e fluxos econômicos que
ocorriam em espaços que não existem mais – em
função da submersão de cidades, ferrovias, portos
e de toda uma infraestrutura que espacializou territorial e historicamente a vivência de grupos sociais
negligenciados pelo Estado – apresenta também
a cidade planejada e discriminatória presente nas
vilas permanentes destinadas aos trabalhadores que
atualmente se encontram na Eletronorte. O autor
revela um processo de mudança e apropriação do
território que corresponde a uma especificidade
da região. A disponibilidade hídrica da Amazônia
ainda se constitui em um problema que é revelado
na rede urbana da região. A contradição do federalismo brasileiro, associada ao regime autoritário,
permitiu que a União se apoderasse de áreas para
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grandes projetos hidrelétricos, desorganizando as
trajetórias de autonomia dos habitantes desse território na bacia do Tocantins. Essa desorganização
deixou marcas que Gilberto Rocha (2009, p. 306)
assim apresenta: “uma nova rede urbana compõe a
estrutura espacial, no passado sob os auspícios da
Estrada de Ferro Tocantins, hoje sob o comando de
processos ligados a produção de energia elétrica e
atividades agropecuárias”.
Ana Cláudia Duarte Cardoso, José Júlio
Ferreira Lima e Gisele Joicy da Silva Guimarães tratam do impacto da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí à jusante. A cidade de Cametá é descrita
como um exemplo da desestruturação urbana que
se apresenta em territórios onde os impactos são
percebidos mais tardiamente e, principalmente, na
sua lógica socioeconômica. A cidade se constitui
num exemplo de ocupação ribeirinha com um papel
estratégico do ponto de vista do deslocamento no
território, compreendido pelo que é denominado
baixo Tocantins. Também é descrita como historicamente dotada de infraestrutura e capital intelectual que a credenciou no período da Cabanagem
como núcleo de resistência. Cametá é apresentada
como entreposto comercial regional e sub-regional e
cidade dotada de uma posição de liderança regional.
Os autores apresentam sua estrutura urbana como
específica, uma vez que, em torno da sede do município, uma miríade de vilas e ilhas se organiza
mantendo uma identidade ribeirinha de ocupação
do território. Essa diferenciação das demais redes
urbanas que ocorrem nos outros estados do Brasil é
uma das especificidades das Cidades na Floresta. Os
autores apontam a mudança como fruto da opção
das elites políticas em não fixar a rede urbana específica que ocorre em Cametá. A consequência é o
crescimento urbano ao longo das estradas e não
mais ao longo dos rios.
Santarém é a principal cidade do Oeste do Pará,
e o texto de José Carlos Matos Pereira a apresenta
com um papel diferenciado na rede urbana regional,
na mesorregião do Baixo Amazonas. De entreposto
comercial, sede de instituições militares e religiosas
e com papel político importante, Santarém é hoje o
município mais populoso da região e o terceiro mais
populoso do Pará. Santarém é também uma cidade
na qual é possível identificar as mudanças origi-

nadas da chegada de frentes de migração relacionadas à intensificação da cultura da soja e à chegada
de empresários mato-grossenses, paranaenses, catarinenses e gaúchos, adquirindo terras e empurrando
as famílias agrícolas para outros municípios ou para
as periferias da cidade. Dessa forma, Santarém vem
apresentando uma ocupação desordenada, com
especulação imobiliária e caracterização de alguns
bairros como recebedores dos grupos ligados à soja,
enquanto a população mais pobre ocupa áreas periféricas ao longo de rodovias ou rios, sem saneamento
e com transporte precário. Algumas pequenas
propriedades da periferia mantêm a agricultura
familiar, sendo importante para criar um movimento
de resistência e suscitando a auto-organização. A
forma da cidade demonstra dois campos opostos,
de um lado agricultores familiares, movimentos
urbanos, mulheres, quilombolas, indígenas, sindicatos, comunidades eclesiais e Organizações Não
Governamentais ligadas ao movimento ambiental;
e, de outro, empresários ligados ao grande capital e
empresas multinacionais articuladas com os poderes
públicos. De acordo com o autor, o quadro apresentado é o de injustiça ambiental e é necessário fazer
frente aos problemas de desmatamento relacionados
à expansão da produção de soja, além de apresentar
alternativas para as populações pobres da periferia
de Santarém, que vêm crescendo ao longo dos anos.
A coleção de textos que produz o livro
Cidades na Floresta, organizado por Edna Castro,
evidencia indiscutivelmente algumas ideias trazidas
pela organizadora no seu texto que abre a coletânea.
Sabiamente, alerta para a necessidade de mediação
de teorias clássicas sobre o urbano na relação com a
realidade amazônica. Manaus, Belém, Leticia, Tabatinga, Mitú, São Gabriel da Cachoeira, Tucuruí,
Cametá, Santarém e outras, tantas outras, são testemunhos de uma Amazônia que se transforma e se
reconfigura a cada momento, quer pela ação do
capital na exploração dos recursos naturais e na sua
tentativa de reorganizar os espaços e culturas (nem
sempre conseguindo), quer pelas ações e políticas
públicas desejosas do desenvolvimento da região ou
de uso de seus recursos, quer ainda pela dinâmica de
suas populações que aderem, resistem ou ignoram
lógicas exógenas e constroem cotidianamente sua
própria territorialidade. Na obra podemos perceber
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a importância da territorialidade como conceito
para compreensão dessas dinâmicas híbridas e
multidimensionais. De tal forma se faz presente a
relação rural-urbano como complexidade. Também
faz parte dos textos a demonstração das particularidades e diversidades da Região Amazônica,
contribuindo finalmente para a compreensão do
fenômeno urbano.
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CHOAY, F. L’urbanisme, utopies et réalités: une anthologie. Paris: Editions du Seuil, 1965.

A produção do espaço
urbano: agentes
e processos, escalas
e desafios
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São Paulo: Contexto, 2013.
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Organizado pelos Geógrafos Ana Fani Alessandri Carlos, Marcelo Lopes de Souza e Maria Encarnação Beltrão Sposito, o livro A Produção do espaço
urbano: agentes e processos, escalas e desafios é resultado
de reflexões de um conjunto de pesquisadores que
vêm se dedicando ao debate sobre o fenômeno urbano
brasileiro. Tanto os organizadores da obra como outros geógrafos da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universida246
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de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade
Estadual Paulista (UNESP - Presidente Prudente)
e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
compõem o Grupo de Estudos Urbanos (GEU), formado durante os encontros da Associação Nacional
de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege).
Os pesquisadores deste grupo buscam na Geografia
o debate e a compreensão da realidade brasileira, a
partir de questões do urbanismo contemporâneo.
É uma obra que procura construir um exercício
reflexivo por meio de uma Geografia Urbana,
todavia, as discussões articuladas no livro podem
ser inseridas e trabalhadas no campo da História
Urbana, da Gestão Urbana, da Requalificação
Urbana, da Sociologia Urbana, ou seja, nos mais
diversos campos que têm como recorte de estudo o
espaço urbano. Hoje esse espaço é flexível, permeável
e carece de análises e discussões consideráveis sobre
sua dimensão, espacialidade e relações.
O que torna o livro apreciável é que ele prima
pelo rigor teórico-metodológico, fazendo com que
sua leitura seja lenta, cuidadosa e ruminativa. O pensar e o refletir devem ser “digeridos em camadas”. A
notoriedade desta obra só foi possível em razão dos
workshops promovidos pelo GEU; nesses encontros,
os pesquisadores debatiam os textos de cada autor,
propiciando um longo processo de amadurecimento
coletivo a partir de distintos pontos de vista. Atualmente, o meio acadêmico vem sofrendo com a intolerância à “lentidão” da produção do conhecimento. O
que se observa é um “ fast food acadêmico” estimulado a partir dos números estabelecidos pelas agências
de fomento à pesquisa e que devem ser alcançados
pelos pesquisadores. São sinais da superficialidade de
nossa sociedade de consumo, em que o tempo lento
do devir filosófico vem sendo gradativamente substituído por informações relativas e imediatistas. É nessa contracorrente que se destaca a obra, por recusar
o pragmatismo acadêmico e demonstrar ao leitor o
elevado grau teórico da produção do conhecimento
sobre o espaço urbano.
A Produção do espaço urbano: agentes e processos,
escalas e desafios é composto por onze capítulos, ou
olhares, sobre a mesma temática, embora os recortes
analíticos sejam diversos, assim como as perspectivas teórico-conceituais abordadas pelos autores são
multidisciplinares.
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O primeiro “olhar” é de Mauricio de Almeida
Abreu, cujo texto se intitula Sobre a Memória das
Cidades, que foi originalmente publicado na revista
Território (edição de número 4), em 1998. Mauricio
fazia parte do GEU e a presença desse trabalho coaduna em larga medida com as discussões atuais do
urbano: entender o que está por trás da valorização
do passado nos dias atuais, conceituar o que é memória das cidades e debater o papel da Geografia no
resgate dessa memória urbana. O texto articula discussões referentes às memórias individual e coletiva
e à História para construir uma memória urbana;
segundo o autor, esta última é o elemento essencial
da identidade de um lugar, do espaço intersubjetivo.
Portanto, para cristalizar a memória de um lugar é
necessário trabalhar a recuperação da história do lugar que se concretiza no lugar.
O segundo capítulo, Sobre agentes sociais, escala
e produção do espaço: um texto para discussão, de autoria de Roberto Lobato Corrêa, sugere duas linhas
de investigação sobre a produção do espaço urbano:
uma primeira considera o espaço como resultado da
ação de agentes sociais; enquanto a segunda referese à dimensão espacial na qual a dimensão humana
acontece. Mas se deve, em ambas as linhas, considerar as escalas espacial e conceitual. Nesse sentido,
é fundamental destacar que essas escalas emergem
de uma dimensão variável no espaço e da ação humana. É uma discussão pertinente porque o autor
indica dois temas de pesquisa a serem desenvolvidos: o primeiro deve delimitar uma área qualquer da
cidade e fundamentar a produção desse espaço por
meio da ação de um ou de diversos agentes sociais e
suas ações estratégicas e práticas nas espacializações
de contradições e conflitos; já o segundo tema propõe analisar as ações estratégicas e práticas de um
determinado agente social, mas em uma espacialidade multiescalar.
Da “organização” à “produção” do espaço no movimento do pensamento geográfico é o texto elaborado por Ana Fani Alessandri Carlos, que se propõe a
pensar as relações sociais e a dimensão espacial. Para
a autora, quando uma sociedade produz-se em um
espaço determinado, como condição de sua própria
existência, inevitavelmente produz um espaço que
lhe é próprio, histórico, marcado por especificidades (signos). Isso significa pensar o espaço como

mercadoria. Hoje, debater a produção do espaço
urbano pressupõe inserir-se na lógica da produção
capitalista que, inevitavelmente, segundo a autora,
transforma toda a produção em mercadoria. Podese observar que a noção de produção vincula-se à
produção do homem, às suas condições de vida na
sociedade, ou seja, à reprodução das relações sociais
que acontecem em tempo e lugar determinados e
em escalas diversas.
O quarto “olhar” é de Pedro de Almeida Vasconcelos: A utilização dos agentes sociais nos estudos
de geografia urbana: avanço ou recuo? O texto procura analisar a produção e transformação do espaço
urbano valendo-se de determinadas escalas utilizadas na Geografia Urbana, tais como capitalismo,
capital, subdivisões do capital imobiliário, financeiro, etc. Entretanto, parte o autor da necessidade
de entender essas “noções financeiras” a partir da
Sociologia, da História e da Geografia. É pertinente
nesse texto examinar as diversas possibilidades de
ação dos agentes sociais no espaço urbano, tendo
como parâmetro as diferentes estratégias e práticas
espaciais que podem, em determinados momentos,
seguir interesses convergentes e, em outros, interesses divergentes. Há uma listagem dos diversos agentes sociais, o que, todavia, não esgota o assunto, mas
aponta outras possibilidades de olhares.
Lugar e centralidade em um contexto metropolitano, de autoria de Angelo Serpa, é o quinto capítulo do livro. Nesse trabalho, o autor estabelece uma
reflexão sobre os conceitos de lugar e de centralidade em uma conjuntura metropolitana. Margeando
a discussão, há uma tentativa de enfatizar as relações entre agentes, escalas e conflitos como forma
de conferir importância ao processo de produção do
espaço, alicerçada num tempo material e simbólico.
Para desenvolver a reflexão proposta, o autor parte
do pressuposto de que todos os lugares são centros e
fenômenos da experiência humana, portanto, a relação centro e periferia, por exemplo, dilui-se quando
se busca explicar as desigualdades, mas não as diferenças. Entender o lugar é entender também o meio
vivido. Se os centros das cidades hoje são centros de
consumo, a periferia é centro da diversidade social e
cultural no espaço metropolitano.
O capítulo de Glória da Anunciação Alves,
cujo título é A mobilidade/imobilidade na produ-
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ção do espaço metropolitano, visa a discutir como o
processo de mobilidade urbana vem contribuindo
para a produção do espaço urbano, de um lado, e
reforçando, por outro, a segregação socioespacial.
Tomando como parâmetro analítico a metrópole, a
autora procura caracterizar as transformações pelas
quais passam o espaço urbano e a sociedade, apontando para dois aspectos das cidades: a homogeneização elitista dos espaços e a pluralidade de lugares
marcados por uma população de baixos recursos
financeiros. Surge, assim, uma contradição da metrópole: grandes investimentos para a mobilidade
de capitais e a imobilidade de uma parcela da população metropolitana, fruto da não continuidade
territorial da ocupação.
O sétimo capítulo, intitulado A produção do
espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades sociais, de Maria Encarnação Beltrão Sposito, busca
explicar as articulações entre o aumento das relações econômicas que ocorrem no plano nacional e
internacional e as consequências dessas relações nas
dinâmicas da produção do espaço urbano e na (re)
definição socioespacial, ou seja, o fim da ideia de
cidade como unidade espacial. Para a autora, nada
pode ser explicado tendo como circunscrição de
análise apenas uma escala espacial, mesmo que se
esteja referindo-se à escala internacional. Todo entendimento necessita de articulações entre as escalas
espaciais e de relações, segundo os movimentos de
ação, as dinâmicas do espaço e os processos sociais.
O espaço não pode ser mais visto, essencialmente,
a partir do que está localizado. As localizações se
ampliaram e, hoje, acontecem em múltiplas escalas.
A cidade, a palavra e o poder: práticas, imaginários e discursos heterônomos e autônomos na produção
do espaço urbano é o oitavo “olhar”, apresentado por
Marcelo Lopes de Souza. De cunho essencialmente teórico, o autor procura desmistificar conceitos
que são atribuídos a agentes produtores do espaço
urbano frente à perspectiva do poder. Segundo o
texto, ao ressignificar espaços, concomitantemente
vão se ressignificando relações e grupos sociais, e o
inverso também ocorre. Souza procura analisar conceitos e contextos de cunho pejorativo, cujo olhar
é da minoria em relação à maioria. A expressão espaços carentes, por exemplo, define os espaços residenciais das populações menos favorecidas, sob uma
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perspectiva do que lhes falta e não do que elas têm.
Outro exemplo: ausência de investimento adequado
significa depositar todas as esperanças em investimentos e ações do Estado ou em uma “parceria
público-privada” que nem sempre se realizam. Conceitos significam e implicam.
O capítulo de número nove, Mercados públicos:
vestígios de um lugar, texto elaborado por Silvana
Maria Pintaudi, é deveras interessante por se propor a analisar a presença ainda marcante dos mercados públicos na cidade de Barcelona (Espanha).
Os mercados públicos despontaram no cenário urbano como mais um elemento ordenador do espaço
urbano durante o século XIX, todavia, remanesce
em Barcelona um número considerável desse tipo
de edifício em pleno século XXI – funcionam 41
mercados na cidade atualmente. A autora trabalha
na perspectiva de conjecturar uma análise acerca de
uma relação espaço-tempo que tenha contribuído
para a permanência de espaços comerciais históricos
frente às novas dimensões da vida social do consumidor, e não mais do comprador de objetos.
Para compreender o “ leviatã urbano” – a cidadania como nexo político-territorial é o texto de Márcio
Piñon de Oliveira, décimo capítulo do livro. Nesse
trabalho, o autor procura construir o conceito de
cidadania a partir das leis e do território em que o
cidadão se encontra inserido. Considerando a ideia
de que uma cidade é um conjunto de territórios,
consequentemente, a cidadania não é única, mas
formada também por diferentes cidadanias que se
inter-relacionam e constituem o espaço da cidade,
portanto, a cidadania só poderá ser entendida como
uma prática historicamente construída e espacializada, circunscrita pelas leis do Estado que buscam
estabelecer sua possibilidade de realização.
O último olhar desta obra é o texto de Arlete
Moysés Rodrigues, A matriz discursiva sobre o “meio
ambiente”: produção do espaço urbano – agentes, escalas, conflitos. A autora objetiva apontar questões e
aspectos teórico-metodológicos sobre uma temática
ampla, mas pertinente diante dos agressivos processos de urbanização que estão sofrendo as cidades brasileiras: o “meio ambiente”. Está instituída
uma crise que desencadeia problemas ambientais,
os quais, consequentemente, desdobram-se sobre o
espaço da cidade. Não se trata, porém, de uma crise
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do modo de produção, mas de uma crise provocada
por ele. Em outras palavras, a crise ambiental decorre do sucesso do modo de produção, que, contraditoriamente, gera problemas sociais e ambientais.
Nos dias atuais, a produção do espaço urbano
tem se caracterizado por relações, processos e ações,
ocasionando uma relatividade ou até mesmo uma
dificuldade de se estabelecer o que seja este espaço.
Os agentes sociais, que podem ser entendidos como
aqueles que são vistos como indivíduos, como as
empresas, as parcerias público-privadas, as organizações sociais, culturais e econômicas, etc., agem diretamente na definição do que é espaço, entretanto,
há várias formas de entender o espaço em razão das
diversas escalas de lugares que são (re)estruturados.
Para fundamentar a reflexão acerca dos caminhos
possíveis de serem traçados para construir uma ideia
de produção do espaço urbano, quanto mais complexas as divisões do trabalho, maior a diversificação
e complexificação dos agentes e de suas ações.
Quanto à divisão do trabalho atual, há uma
total superposição dos diversos níveis da divisão do
mesmo, o que significa que as divisões do trabalho
internacional, nacional e local se entrelaçam de maneira necessária e coerente, conforme a lógica da
produção e do consumo. Essa situação redefine, de
um lado, a própria divisão do trabalho e, de outro,

o espaço urbano, suas escalas de relações e ações e
seus níveis organizacionais. Em outras palavras, tomando a perspectiva do lugar e de seus habitantes,
a espacialidade se constrói a partir de articulações
financeiras e socioculturais distantes e estranhas,
mas que, de certa maneira, acabam se impondo à
consciência daqueles que irão viver sob essa ação.
Assim, as discussões presentes no livro buscam explicar a necessidade de reinterpretar e de reconhecer
o espaço em suas divisões e recortes, desafiando-nos
a exercer permanentemente a tarefa de atualização
dos conceitos.
Entender todo esse processo torna-se crucial,
tanto na interpretação do que a realidade é como no
esforço de alterá-la. Sob esse aspecto, é concernente
a leitura rigorosa e cuidadosa do livro. Foi muito
pertinente e significativo os organizadores abrirem
os estudos a partir de uma ótica histórica – o primeiro capítulo. O peso da História se faz ainda muito presente nas manifestações culturais, nas escalas
social e espacial e, particularmente, nas dimensões
“imateriais”: leis, normas, conjunturas que influenciam ainda hoje as relações sociais, jurídicas e culturais no Brasil. São diversos os exemplos em que subsiste essa “imaterialidade” do passado nas ações do
presente. As ações, os agentes e as relações vivificam
o espaço da cidade, assim como o transformam.
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