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Apresentação dos Resultados da Pesquisa 

A pesquisa teve como principal objetivo entender a materialização do Bexiga, a 

partir da década de 1970, até à aprovação do novo Plano Diretor Estratégico da cidade 

de São Paulo (2014), revelando como os temas da Verticalização e Produtividade 

Urbana, Urbanidade e Patrimônio Cultural se desenvolveram no recorte temporal 

proposto, avaliando as principais regulações e seus impactos na transformação e 

preservação da paisagem do bairro, a fim de propor diretrizes para uma materialização 

adequada, produtora de sustentabilidade e urbanidade. Realizamos isso a partir do 

conceito ou noção de materialização desenvolvido na tese de doutorado da Eliana 

Barbosa, em dupla titulação UPMackenzie e UKLeuven. Mas fomos além disso, a 

pesquisa se subdividiu em dois novos projetos: a Fábrica de Restauro e o grupo 

Verticalização, Adensamento e Urbanidade. 

O livro e o site previstos como continuidade da pesquisa respondem aos 

objetivos secundários, mas não menos importantes, sobre o tema Verticalização e 

Produtividade Urbana aliado ao tema da Urbanidade. Também pretendíamos avaliar o 

processo de desenvolvimento urbano dos últimos 30 anos no bairro da Bexiga, de 

forma a elucidar a relação entre processos de verticalização e a preservação do 

Patrimônio Cultural na cidade de São Paulo. Isso foi realizado a partir da dissertação 

de mestrado da Carolina Nader e da associação com a pesquisa de Hugo Louro. 

As questões relativas às relações de vizinhança, representadas pelo tecido 

social produtivo - representado pelos movimentos e atores culturais – e o tecido social 

de resistência – representado pelo patrimônio imaterial – produzem a urbanidade do 

Bexiga? Como se apropriam da materialidade do bairro? Como constituem parte do 

seu processo de materialização? Quais as propostas e regulamentos urbanos que 

estimularam esse processo? E ainda sobre o tema do Patrimônio Cultural: Como as 

políticas de preservação contribuíram para a urbanidade do bairro e manutenção de 

seu tecido social? Houve valorização do Patrimônio após a resolução de tombamento 

(2002)? Quais instrumentos urbanísticos aplicados mais favoreceram valorização do 

Patrimônio? Essas questões foram problematizadas na dissertação de Mestrado da 

Sara Belém. 

Finalmente, tínhamos ainda como objetivo prever novos instrumentos que 

possam guiar novos processos de materialização do bairro, de modo que seu 

desenvolvimento seja sustentável, valorizando o Patrimônio, promovendo o 

desenvolvimento local e gerando urbanidade. A resposta virá com a Fábrica de 
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Restauro apresentada nos artigos desenvolvidos por mim no quinto Arquimemória em 

Salvador e no artigo recém publicado no Vitruvius onde destacamos que o conceito de 

Patrimônio ambiental urbano, as cartas patrimoniais propondo a democratização do 

Patrimônio histórico, envolvendo as comunidades herdeiras, bem como a efetiva 

salvaguarda da nova herança cultural prevê a criação de instrumentos inovadores e 

nos conduziu ao conceito de Patrimônio Inclusivo. 

 A salvaguarda do Patrimônio histórico compõe-se de três partes distintas: a 

identificação, o tombamento e a efetiva preservação/conservação. No caso de São 

Paulo observamos historicamente desde a sua criação uma quantidade expressiva de 

levantamentos e inventários, com eventual tombamento, mas com instrumentos 

limitados para uma efetiva recuperação. Observamos ainda que, quando há o restauro 

e recuperação do bem tombado, não há um acompanhamento de conservação, tão 

pouco do impacto social, econômico e ambiental da ação de conservação. 

 No caso de São Paulo a primeira ação municipal surgiu em 1974, com a lista 

de bens culturais 28-200, elaborada pelos professores Carlos Lemos e Benedito Lima 

de Toledo encomendadas pela Cogep do Município de São Paulo. Com a criação do 

DPH em 1975 e do Conpresp em 1985, o Município de São Paulo pode tombar de 

forma desvinculada da legislação de planejamento. A identificação e o tombamento 

focam as recuperações características da ação patrimonial paulistana. Hoje existem 

3559 bens tombados e identificados, mas poucos efetivamente conservados e 

protegidos. 

 O bairro do Bexiga, tradicionalmente excluído de planos e projetos urbanos, por 

ser composto por operários, pobres, negros, italianos e anarquistas, teve seu casario, 

pelas mesmas razões de exclusão, preservado da febre imobiliária de São Paulo no 

século XX. 

 A principal intervenção no bairro rasgou seu quadro construído dividindo o 

bairro em duas partes, separadas por vias expressas durante os anos autoritários de 

implementação do PD71 eminentemente rodoviarista. 

 Os planos diretores posteriores de 1991, 2002 e 2014 previam altas 

densidades e poucos instrumentos efetivos para a conservação do bairro, que ao 

longo do século XX foi se deteriorando. 

 O instrumento da Transferência do Potencial Construtivo – TPC, de 2002, e sua 

adequação Transferência do Direito de Construção – TDC, de 2014, trouxeram a 
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possibilidade de monitorar os valores transferidos para os bens tombados, porém com 

pouca atividade no bairro do Bexiga. 

 Em 1992, o concurso de ideias encabeçado pela Empresa Municipal de 

Urbanização – Emurb, hoje SP Urbanismo, que pretendia a construção coletiva de um 

projeto urbano, resultou efetivamente no tombamento do bairro em 2002, a partir do 

IGEPAC empreendido pelo DPH. 

 Com uma perspectiva de adensamento previsto pelo plano Diretor 2014 e pela 

lei de zoneamento de 2015, e tendo como realidade física um tecido social forte e um 

quadro construído em processo de deterioração física, foi formulado o instrumento 

inovador denominado Fábrica de Restauro do Bexiga. A ideia é estabelecer um 

modelo que possa ser replicado em conjuntos urbanos e também constituir-se 

experiência piloto para ser replicada na gestão de bairros históricos por todo o território 

nacional. 

 A Fábrica de Restauro, experimentalmente formulada para o bairro tombado do 

Bexiga, constitui-se de uma mobilização social que permita construir coletivamente a 

recuperação física e social do bairro, sem perspectivas de gentrificação. Será isto 

possível? Será possível, também, abrigar um bairro tombado em adensamento 

compatível com o tecido histórico preservado pela exclusão? 

 Enquanto estivemos à frente do DPH, para iniciar essa mobilização 

propusemos reuniões com possíveis parceiros. Chamamos os diversos grupos sociais 

atuantes no Bexiga – Rede Paulista de Educação Patrimonial (Repep), Casa de Dona 

Yayá (Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – CPC USP), 

Bexiga Viva e duas associações de proprietários de bens tombados, entidades que 

muitas vezes atuam de forma conflitante e que não apresentaram representatividade 

consistente. 

 Além disso, mobilizamos a Associação de Empresas de Restauro – Asseer, 

consultores envolvidos na TDC e ainda a Agência São Paulo de Desenvolvimento – 

Adesampa, voltada para o estímulo de micro e pequenas empresas, startups e 

laboratórios de coworking. 

 Após reuniões parciais, reunimos todos os parceiros em uma oficina de 

organização. A partir dos debates e das apresentações de experiência como da Vila 

Itororó, do processo participativo de restauro, do Escritório Modelo-Mosaico 

Mackenzie, da ocupação habitacional de interesse social e do Plano Regional da Sé, 
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realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

estabelecemos três grandes grupos de trabalho. 

 O primeiro grupo, denominado “Formação/capacitação do pedreiro ao 

restaurador”, se desdobrou na perspectiva de desenvolver cursos de manutenção e 

zeladoria especializados em acompanhamento de bens que quando restaurados 

demandem um olhar e saberes específicos. Essa iniciativa contou com a participação 

da Asseer em conjunto com a Adesampa. 

 O debate do projeto vinculado ao patrimônio histórico foi liderado pelo grupo de 

pesquisa do professor Julio Katinsky, que desde 2016 passou a organizar seminários 

sistemáticos na FAU USP e que neste ano de 2017 passaram a ser documentados 

para constituir uma produção acumulada de conhecimento. 

 Voltado para a obtenção de recursos, o grupo 2 de se dividiu em dois 

subgrupos: o denominado TDC coletivo, onde foram calculados transferências 

previstas para conjunto de propriedades e proprietários no sentido de se potencializar 

possíveis recursos advindos do instrumento previsto no PDE 2014; o segundo, sem 

nome específico e sem grande adesão, preocupou-se com outras formas de obtenção 

de recursos, como lei Rouanet, lei Mendonça etc. 

 O grupo 3, denominado Participação/Coletivismo, previa a articulação de 

grupos sociais e proprietários bem como a Asseer para formular projetos coletivos de 

restauro e participação da comunidade na recuperação de bens culturais tombados ou 

não. 

 As atividades foram paralisadas na mudança de gestão, mas também começou 

uma mobilização piloto na Vila Maria Zélia, cujo grupo de moradores presente nas 

oficinas demandava continuidade ao processo já em andamento de recaracterização 

participativa liderado pelo DPH, através da professora Simone Scifoni em parceria com 

o Condephaat e grupos de moradores. Esperamos a retomada dessa mobilização com 

o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-SP. 

 Ações de sensibilização como a Jornada do Patrimônio, com seus roteiros 

ancorados no território, a celebração dos patrimônios imateriais, a visitação a edifícios, 

a vivência do centro e da memória que ele guarda de uma vida de fato urbana, fazem 

parte desse processo de projetação e despertar da consciência para além do véu do 

espetáculo, por meio do qual a mercadoria passa a ocupar a vida social de forma 

integrada.. 
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 A aposta é que a sensibilização para o patrimônio e a participação no espaço 

público, mediada pela construção coletiva de projetos urbanos, possam trazer 

perspectiva de preservação da memória e ações te trabalho criativo.Nesse sentido a 

experiência iniciante da Fábrica de Restauro é uma aposta na construção de ações 

coletivas que em conjunto promovam projetos urbanos com inclusão social.  

 Quanto às hipóteses de pesquisa verificamos de que as particularidades do 

desenvolvimento urbano do bairro do Bexiga, alternando transformação e preservação, 

o fazem um caso único, generalizável em São Paulo para explorar a questão do 

desenvolvimento sustentável através dos temas Verticalização e Produtividade 

Urbana, Urbanidade e Patrimônio Cultural.  

 Para tanto realizamos parceria com os professores do PROURB da UFRJ 

Andréa Borde e Cristóvão Duarte com objetivo de desenvolver analogias com o bairro 

da Lapa, com o workshop realizado em 03 de feverereiro de 2017 no Rio de Janeiro e 

com interlocução dos professores no workshop realizado em abril de 2017 com a UK 

Leuven. 

 Nessa ocasião o workshop Bixiga contou com os professores Bruno de 

Meulders, Jeroen Steven, Eliana Barbosa e 12 estudantes da UK Leuven que vieram 

especialmente para uma interlocução com alunos da USP e Mackenzie, bem como a 

população do Bexiga, realizado na Vila Itororó entre os dias 02 e 09 e abril 2017, com 

apoio da Secretaria Municipal de Cultura e de Mariana Rolim, diretora do DPH. 

 Também foi muito importante nosso convênio com o DPH coordenado pelo 

professor José Geraldo que originou o livro Bexiga em 3 tempos, e as Iniciações 

Científicas de Maria Luiza Torres, Mariana Landgren e Paula Freitas. 

 Nesse contexto, entendemos que a materialização dos bairros históricos pode 

aliar processos de transformação através da verticalização – promovendo maiores 

densidades e aumentando a produtividade urbana - e a preservação com valorização 

do Patrimônio. Além disso, entendemos que as políticas de preservação devem se 

aliar às políticas urbanas para que haja a valorização do mesmo. 

 A pesquisa realizada em Londres possibilitou a definição do conceito de 

“Inclusionary Heritage” desenvolvido na palestra realizada na Bartlett UCL a convite da 

professora Bárbara Lipietz, no dia 27 de Novembro de 2017. Em Londres em conjunto 

com os Profs. José Geraldo Simões Jr., Eliana Barbosa (UKleuven) e a mestranda 
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Sara Belém, realizamos pesquisas complementares sobre projetos urbanos de King’s 

Cross, Battersea Park e Centro de Londres. 

 Em Paris onde participamos do Seminário do LAA, laboratório de Arquitetura e 

Antropologia coordenado pela Prof.ª Alessia de Biase, apresentamos no Seminário 

Patrimonialização e Precariedade, realizado dias 20 a 22 de Setembro de 2017, o 

trabalho resultante da Pesquisa Bexiga: Heritage and Exclusion. A interlocução com a 

Prof.ª Alessia de Biase se estendeu com a visita técnica entre os dias 4 a 9 de 

dezembro no Bairro do Bexiga e com o debate “A Cidade como Herança” realizado dia 

7 de Dezembro de 2017. 

 Embora não cite todos os nomes do nosso grupo de pesquisa, foram muito 

importantes as reuniões quinzenais que realizamos com destaque para as 

apresentações da Prof.ª Pérola Brocanelli sobre a configuração ambiental do Bexiga, 

das pesquisadoras do Teatro Oficina Marília Gallmeister e Carila Mattzenbacher, das 

professoras da FAAP, Ana Ditolvo e Claudia Muniz, da iniciação científica de Maria 

Luiza Torres com o mapeamento dos cortiços e da pesquisa de Bruna Fregonezzi, 

junto aos bairros de baixa renda na Bélgica e nos debates conceituais de TI com Julia 

Miranda Alouise, morfologia urbana pala Prof.ª Denise Anonucci e Espaços Públicos 

com Luiz Guilherme Castro e Mauro Calliari. Também é importante destacar a 

secretaria do grupo, inicialmente com Bruna Fregonezzi, Dulci Cipriano, Eliana 

Barbosa, Carolina Nader, Sara Belém e na reta final Fernanda Militelli. 

 Finalmente, entendemos que a noção de urbanidade deve envolver o 

desenvolvimento sustentável utilizando-se do tecido social preexistente e de suas 

apropriações, a pesquisa se justificou na medida em que se propôs a avaliar o 

resultado concreto e localizado das políticas de desenvolvimento urbano e 

preservação promovidas na cidade de São Paulo. Essa avaliação, realizada a partir de 

caso concreto, poderá continuar contribuindo para a formulação de políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável de áreas históricas, contemplando o 

desenvolvimento local, a preservação e valorização do Patrimônio e a manutenção e 

integração do tecido social existente, ressaltando suas apropriações e ampliando a 

noção de urbanidade. O site, os dois livros previstos e os 2 novos grupos de pesquisa 

confirmam essa hipótese original da pesquisa que realizamos de 2015 até dezembro 

de 2017. 
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1.  O Bexiga: Reflexões Atuais 

1.1 Materialização: Um Conceito a ser aplicado 
 

Introdução: Sobre Urbanismo 

Não há consenso sobre a origem do Urbanismo como disciplina. Muitos 

autores atribuem sua criação ao século XIX, como um campo científico criado com a 

finalidade de dar resposta aos desafios crescentes da cidade industrial europeia 

(Campos, 2002; Choay, 2011; Calabi, 2012). 

Outros autores, entretanto, consideram que, como disciplina Prática, Teórica e 

Histórica, o Urbanismo existe desde muito antes e podem ser consideradas como 

desse campo as práticas de organização físico-territorial da Polis gregas, a 

metodológica expansão urbana observada no Império Romano - baseada na 

construção de uma rede de cidades e de infraestrutura de caráter urbano -, a forma de 

organização dos burgos medievais, que evoluíram para as Cidades Estado Modernas; 

e que por sua vez foram modificadas pela arte Barroca, com a abertura de grandes 

praças e eixos visuais; as fantásticas criações citadinas da América Ibérica, sem 

contar as experiências de civilizações não ocidentais (Reis, 2006; Secchi, 2006).  

Para os autores que possuem a visão estrita do Urbanismo como disciplina 

Científica, todas as experiências acima citadas fariam parte do que é chamada "arte 

de fazer cidade" ou "arte urbana" (Calabi, 2012), que por sua vez possui outro 

significado na contemporaneidade, empregando uma acepção de simplista Fato 

Histórico para esses acontecimentos urbanos, empurrando-os para a Disciplina da 

História, desconsiderando o fator projetual e intencional das experiências citadas. 

O presente trabalho se aproveita dessa discussão para realizar uma  

necessária revisão das denotações e definições, a fim de direcionar o leitor para os 

conceitos com os quais aqui se pretende trabalhar, ao tratar do Urbanismo 

Contemporâneo. 

Identificamos que as diferentes definições e acepções do termo dependem 

também da origem e orientação profissional de seus autores.  

Em países anglo-saxões, por exemplo, o Urbanismo como disciplina se associa 

às disciplinas de Gestão e Administração, com estreitas relações – inclusive miméticas 

– com o campo do Planejamento Urbano (Antonucci, 2006). Em outros, como Portugal, 
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a disciplina encontra-se ligada aos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Arquitetura Paisagista, não fazendo parte do currículo formal de nenhuma, possuindo, 

portanto, um caráter multidisciplinar permeado por conflitos. Na França, um dos raros 

países em que o Urbanismo constitui-se em um curso independente, a disciplina tem 

como principal base a Sociologia Urbana, aliada aos métodos Projetuais da 

Arquitetura. Na Itália e na Espanha, constituindo campo autônomo, especialmente no 

âmbito da pós graduação, a Disciplina associa-se à Arquitetura, daí a importância dos 

estudos do campo da Morfologia Urbana e da cidade em sua acepção formal. 

No Brasil, e especificamente em São Paulo, a disciplina chegou, ou foi trazida, 

aliada à Engenharia - ligada a obras urbanas - e ao Direito - ligada às regulações 

urbanas. Posteriormente, com a criação dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo – 

autônomos dos cursos de Engenharia e de Belas Artes -, a disciplina ganhou força em 

seu caráter projetual, inicialmente com importante influência dos postulados do 

Urbanismo Moderno, sob a égide dos CIAM e da Carta de Atenas e estreita relação 

com a figura promotora de Le Corbusier (Campos, 2002). 

Exatamente por se tratar de uma Disciplina híbrida, cuja origem do pensamento 

e a prática da ação podem remeter a diferentes outras Disciplinas, dependendo da 

origem do autor e de sua orientação profissional, pode assumir caráter de História, 

Teoria, Crítica. O presente trabalho se apropria de Waisman (2013), ao entender que 

História, Teoria e Crítica são três modos interlaçados de refletir sobre Arquitetura e 

Urbanismo, diferenciando-se através dos métodos. 

História, para a autora, é uma descrição crítica da sucessão de fatos – que no 

caso da Arquitetura e Urbanismo se apoiam em objetos construídos, ou seja, na 

materialidade do fato histórico -, apoiada na atitude histórica, narração, organização e 

sistematização da arquitetura e do urbanismo do passado. Já a Teoria é um sistema 

de pensamento por meio do qual se organiza um conjunto de proposições lógicas, 

partindo do objeto. Nesse caso o material – e aqui o material urbano – é a base da 

reflexão teórica, que provém de realidade factual, podendo assumir a forma normativa, 

poética e filosófica. A Crítica lida com o presente, a identificação de novas técnicas, 

avaliação e interpretação de novos acontecimentos, propondo reflexão, baseando-se 

na atitude crítica, cuja função é emitir juízos interpretativos e explicativos. 

Identificar essas origens, no contexto do presente trabalho, é também 

importante para balizar os aportes teóricos e críticos do presente, quando se trata do 

Urbanismo Contemporâneo.  
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Assim, para não incorrer em possíveis equívocos de interpretação, os autores 

revisados serão divididos de acordo com sua origem e atuação dentro desses 

possíveis campos – História, Teoria e Crítica, que muitas vezes se entrelaçam. Não se 

pretende aqui esgotar a revisão, apenas levantar definições que nos ajudem a 

compreender as origens das - muitas vezes contrastantes - interpretações do 

Urbanismo na contemporaneidade. 

Num primeiro momento foram levantados os textos seminais de autores 

europeus, de modo a introduzir a disciplina sob esse ponto de vista. Posteriormente 

apresentaremos alguns textos de autores brasileiros, de modo a introduzir como a 

disciplina foi e é interpretada no nosso contexto. Demos preferência a autores 

paulistanos, tratando do urbanismo na capital e no estado, entendendo que o universo 

do urbanismo brasileiro não se esgota nesses autores, mas que se faz necessário nos 

atermos ao objeto e estudo de caso propostos. Os autores e seus respectivos textos 

serão apresentados divididos entre os temas História, Teoria e Crítica, em ordem 

sequencial cronológica da sua edição em Português, para que, posteriormente se 

apresente uma breve definição própria que norteará as análises dos capítulos 

posteriores. 

  

O Urbanismo Contemporâneo de acordo com os autores europeus 

Foram utilizados, no contexto europeu, Choay (2011) e Calabi (2012) 

representando o campo da História; Argan (2005), Portas (2007 ; 2011; 2011), Secchi 

(2006) e Ascher (2010) do campo da Teoria, e Bourdin (2010) representando a Crítica. 

Choay (2011) e Calabi (2012), autoras europeias cuja pesquisa se apoia no 

campo da História, propõem panoramas de evolução histórica da disciplina, 

ressaltando o contexto do desenvolvimento de seus métodos ao lidar com a teoria e 

prática da materialização das cidades. 

Ambas entendem a disciplina sob a visão da ação, tendo no Urbanismo o modo 

de resolver o problema do planejamento e suporte da expansão das construções, 

proposta de organização futura através de trabalho artístico, instrumento de projeto e 

organização das cidades.  

Em relação ao urbanismo contemporâneo, Choay (2011) destaca a figura da 

Participação como dominante, em oposição à Determinação que foi protagonista em 

épocas passadas. Já Calabi (2011) destaca o papel da disciplina no regulamento das 



	  

	  
	  

14	  

competências das esferas públicas e privadas e ressalta o caráter dos instrumentos de 

projeto e organização do espaço físico urbano, capaz de traduzir-se em ciência 

política. Finalmente, a autora destaca as figuras da Descentralização e Flexibilização 

como forma de lidar com a incerteza, dentro de quadros jurídicos definidos e objetivos 

coletivos pré-estabelecidos. 

Para Argan (2005), a disciplina não pode ser apenas analítica, tem como 

objetivo a mudança de uma situação urbana reconhecidamente insatisfatória. O autor 

ressalta as componentes do Urbanismo baseadas nos materiais da cultura precedente 

e estética, na medida em que determina formas, apoiando-se no ato de Projeto, tendo 

como método o desenho do Processo, destacando a importância da definição da 

implantação, além de destacar o papel do Urbanista como administrador de valores 

urbanos e diretor da composição do espaço visual da cidade, entendido como 

estrutura material, ou materialidade. 

Portas (2011) afirma ser a base material e morfológica a mais apropriada para 

realizar a síntese dos diferentes saberes da cidade. Discute o papel da disciplina, 

tendo na arquitetura o elemento que dá resposta à natureza do contexto, frente ao 

avanço da tecnocracia no Urbanismo. Apresenta o desenho como mediação entre o 

todo (síntese) e os modelos setoriais (disciplinas), como processo que guia a 

materialização. Destaca o Arquiteto como operador das estruturas significantes do 

urbano, e ressalta a figura dos Sistemas Geradores através de Meta-projetos, ou 

Projetos de Projetos, que se transformam em Meta-Desenho quando confrontado com 

o contexto, refutando a figura do Improviso, ou Espontaneidade. Entende a cidade 

como obra, a partir dos elementos estruturais da forma e ressalta o vazio como 

elemento estruturante articulador de morfologias. Ressalta a flexibilidade estruturante 

da malha e a relação entre elementos estáveis e elementos adaptáveis, forma como 

processo, tendo no desenho a contribuição teórica e histórica da disciplina para a 

materialização, que deve ser realizada mediante projeto. 

Secchi (2006) também ressalta os materiais urbanos como base fundamental 

para a disciplina, explicando a crise atual pelo seu afastamento do campo do desenho. 

Atribui ao campo do Urbanismo a tarefa de orquestrar as transformações urbanas, 

destacando o Plano articulador – não apenas definidor ou regulador – como a 

ferramenta contemporânea capaz de lidar com a incerteza, o processo, a participação, 

as atuação em diversas escalas e a forma física, ou seja, a materialidade dos 

processos, sendo o projeto o método e elemento mediador, experimental e 
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manipulador da forma. O Urbanismo contemporâneo, a partir da crítica e da descrição 

parte para a criação de novas figuras. Tem caráter experimental, propõe negociação 

entre diferentes materiais urbanos, tendo no espaço público seu principal elemento 

mediador. 

Ascher (2010) entende que a materialização se estabelece a partir de 

necessidades e exigências ligadas aos avanços tecnológicos e tem nos Projetos 

elementos mediadores de soluções locais, deflagradores de consensos parciais locais. 

Oferece a sequência metodológica de visão estratégica, os planos reguladores e 

projetos locais como método para a materialização. 

Bourdin (2010) parte da desconstrução das noções vagas que acompanha o 

Urbanismo Contemporâneo, indicando um Urbanismo de Regulação, em oposição ao 

Urbanismo da Ordem. Levanta as figuras da oferta urbana, da governança e da 

coesão social e, para a materialização das cidades, indica a necessidade de criação 

de sistemas, dispositivos que associam objetos urbanos ao seu território. 

Assim, entendemos que as referências que trazem aportes Históricos e Críticos 

apoiam o urbanismo da contemporaneidade nas figuras da regulação, direção – e não 

determinação -, a definição de competências entre os atores público e privado e o 

estabelecimento de quadros jurídicos e objetivos coletivos para a materialização das 

cidades. 

Já os aportes Teóricos, complementam essa visão com a questão da 

conjunção de estratégias abrangentes e projetos locais como principais instrumentos 

metodológicos da disciplina, mediando soluções locais com base na estrutura 

morfológica, ressaltando o papel da malha, dos nós e dos vazios como elementos 

estruturantes, tendo nesse binômio Estratégia e Projeto, a base para a materialização 

das cidades. 

Já a Crítica, representada por Bourdin (2011), ressalta a amplitude da noção de 

Projetos Urbanos, entendo-os como instrumentos do urbanismo liberal, ressaltando a 

necessidade de aliá-los a figura da regulação – e não determinação - baseando-se nas 

ações de produção e captação de riquezas e recursos; de oferta urbana e de acesso à 

oferta urbana; de coesão social e da socialização; e de organização. 

A figura do Projeto Urbano, entretanto, é unânime como método pertinente à 

disciplina do Urbanismo em sua atuação na materialização das cidades. Uma revisão 

as noções que o envolvem, portanto, será oferecida na sequência. 
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Urbanismo no Brasil: passado e presente 

Aqui se pretende discutir a construção da disciplina no Brasil, seus pontos de 

contato com a construção da disciplina no panorama da América Latina, através de 

aportes históricos provenientes de Gomes (2009), Campos Filho (2002), Reis (2006); 

críticos de Villaça(2001; 2012), Arantes, Vainer e Maricato (2000a; 2000b; 2000; 

2001); bem como aportes teóricos baseados na observação da materialidade das 

cidades brasileiras. 

O texto de Waisman (2013) será utilizado para balizar as leituras locais e 

internacionais, introduzindo importantes elementos e critérios para a construção e 

análise da Histórica, Teoria e Crítica no contexto latino americano, bem como 

introduzir os textos de Reis (2006) e Jacques (2001), importante contribuição 

metodológica para construção teórica a partir da observação da realidade da cidade 

brasileira. 

A revisão da história e dos fundamentos da disciplina trouxe questões 

essenciais para o entendimento do Urbanismo no Brasil na contemporaneidade.  

Campos (2002) traz a interpretação local do campo, a modernidade entendida 

como ação modernizadora incompleta dada através do Urbanismo, ressaltando as 

grandes questões do Urbanismo à brasileira: a questão fundiária e o liberalismo, tanto 

econômico quanto jurídico. O autor ressalta ainda, sob o mesmo argumento, a questão 

do ideário urbanístico como sendo articulador de programas de transformação como 

instrumento para a manutenção da situação político-social existente. Para ele, na 

história do Urbanismo Brasileiro, a dimensão social do discurso não se materializa. 

Medrano (2009) e Almandoz (2009) ressaltam a construção teórica por não 

arquitetos, o afastamento da disciplina de seu caráter projetual, o avanço do aparato 

técnico em substituição ao desenho e o  paradigma do “Desafio do Planejamento” 

(Almandoz, 2009), em oposição à simples preocupações arquiteturais. 

Espinoza e Gomes (2009) apontam ao longo do século XX um processo de 

relativização dos avanços do campo do Urbanismo face os crescentes desafios 

impostos pela rápida urbanização. 

Villaça (2001) baseia-se no caráter intrinsicamente desigual do espaço urbano, 

na medida em que se apoia nas noções chave localização (ponto) e acessibilidade 
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(rede), que de certa forma condicionam a desigualdade da materialização das cidades 

brasileiras.  

Já a Crítica como exemplificada por Arantes (1998) refuta o modelo de 

abordagem fragmentada representada pela figura do Desenho Urbano, como renúncia 

ao planejamento global e ao enfrentamento dos problemas reais da cidade. 

Introduzido nos anos 1980 e 1990, o modelo do Planejamento Estratégico, que 

Maricato (2000) entende como equivalente ao Urbanismo Contemporâneo, mostra 

suas limitações e fantasias, muitas vezes deixando de abordar os reais problemas das 

cidades ao considera-las mercadoria, empresa e pátria (Vainer, 2000a). Os críticos 

apresentam importantes aportes em relação às experiências de instrumentos e 

ideologia trazida de outros contextos e sua inadequação local. 

Os teóricos, partindo da observação da realidade, trazem importantes – e 

opostos – aportes para a materialização das cidades brasileiras. 

Reis (2006) aborda a lógica do projeto, dos espaços construídos e do modo de 

construí-los materialmente, preocupado com as dinâmicas que produzem os materiais 

urbanos. Destaca as diferenças entre a escala metropolitana e o Tecido Urbano – 

escala com a qual aqui se pretende trabalhar – abordando a apropriação do espaço 

urbano, a lógica de sua produção material e a lógica da propriedade, bem como o 

mapeamento das transformações recentes. Fundamenta seu argumento na maior 

fragmentação e segmentação dos espaços da metrópole, dentre eles as áreas de 

reconversão funcional, que entende como periferias internas. 

Entende que a materialização nessas áreas segmentadas e nas periferias 

internas se dá através de novas modalidades de tecido urbano, sob a forma de 

empreendimentos imobiliários, em grande parte devido à questão fundiária – 

permitindo a incorporação imobiliária de grandes lotes industriais no processo de 

reconversão urbana – e ao surgimento de novas formas de organização privada da 

vida coletiva. 

Reis (2006) oferece um novo olhar sobre a morfologia contemporânea e 

levanta questões pertinentes em relação às novas formas do tecido urbano, propondo 

ir além da crítica que demoniza sua existência, mas oferecendo uma primeira 

abordagem teórica das mesmas, no campo dos estudos urbanos. 

Jacques (2001), partindo de uma leitura de território tipicamente brasileiro – a 

favela –, oferece figuras e métodos de ação para o Urbanismo Contemporâneo, 
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apoiando a materialização da cidade na figura da Espontaneidade de apropriações e 

sua observação como base para proposições do Urbanismo, baseada em co-criações, 

com papel de organizar fluxos, suscitar, traduzir e catalisar intenções, mediante 

vontade estética e técnica em Materialização parte Espontânea, parte Induzida ou 

Conduzida.   

 

Urbanismo e os aportes teóricos: o campo da morfologia urbana 

Os autores revisados têm em comum uma preocupação acerca da 

materialidade da cidade, ao tratar do objeto do Urbanismo, entendendo-a como 

elemento de partida para a atividade projetual e propositiva.  

A crítica ressalta a desigual relação entre os diferentes atores que produzem a 

cidade, mas nos oferece poucos insumos para a intervenção. 

Entende-se aqui que o campo de conhecimento da Morfologia Urbana é 

importante para o entendimento da materialização das cidades, na medida em que 

fornece subsídios metodológicos para análise das preexistências, mencionadas como 

ponto de partida para as atividades teóricas e projetuais do Urbanismo 

contemporâneo. 

A Revisão bibliográfica aqui apresentada conta com autores estrangeiros e 

brasileiros, com a finalidade de revelar o que são os materiais urbanos, quais são seus 

métodos, explorando as figuras da Forma Urbana, abordadas pelos autores como 

ponto de partida e objeto das transformações que o Urbanismo almeja em sua 

acepção prática. 

 

Forma Urbana  

Para melhor entender esses aportes, levantamos a tese de doutorado de 

Antonucci  (2006) que traz o entendimento da morfologia como a ciência que estuda 

as formas, interligando-as aos fenômenos que lhe deram origem. Elabora um 

apanhado sobre poucos estudos sobre morfologia urbana no Brasil, apesar de sua 

importância no contexto da estruturação do pensamento urbanístico posterior ao 

pensamento modernista, recuperando o percurso da morfologia urbana enquanto 

conceito e método para elaboração de metodologia analítica da materialização das 

cidades. 
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Retoma os fundadores (Conzen, na Inglaterra, e Muratori, na Itália) revisando a 

evolução dos estudos no campo da morfologia e as diferentes escolas – Inglesa, 

Italiana, Francesa, Catalã e Portuguesa – que desenvolvem os conceitos e métodos 

da analise da forma como lógica da evolução das relações sociais. Entende que o 

nascimento do campo da morfologia urbana está atrelado à crítica ao urbanismo 

moderno – desvinculado do contexto, ou seja, da forma – e ao afastamento das 

disciplinas técnicas e teóricas no campo do Urbanismo. A autora, partindo da revisão 

das diferentes escolas extrai lições válidas para o contexto brasileiro. 

De Muratori extrai as lições provenientes do estudo dos tecidos urbanos: a 

dependência do tipo e o tecido urbano, do tecido urbano e a estrutura urbana; e a 

estrutura urbana e sua dimensão histórica; desenvolvendo, assim, o método de 

reconstituição tipológica como base da atividade projetual, testado na restauração do 

centro histórico de Bolonha. 

De Argan extrai o método da história como síntese de interpretação formalista. 

De Rossi extrai a importância da tipologia, a estruturação da cidade e seus 

elementos, a questão do locus, ou sítio, o estudo dos fatos urbanos em si mesmos e a 

permanência do tipo como elemento estruturador, definindo dois elementos urbanos: 

os monumentos, esfera pública; e as áreas residenciais, tecido básico, composto por 

tipologias arquitetônicas pensadas na lógica da repetição, onde cada tipologia se dá 

em função de uma certa morfologia, relacionada e estruturada pelos espaços públicos. 

De Aymonino extrai a revisão do tipo, entendido não como elemento, mas 

como categoria, de forma a identificar relações entre forma urbana e escala de 

edifícios: na primeira as formas assumem elementos objetivos e historicamente 

precisos, na segunda as relações assumem caráter de imagens, onde o monumento 

se encontra com o cotidiano. 

Da escola francesa, através dos trabalhos de Panerai, Depaule, Demorgon, 

extrai a importância do cadastro e os elementos de análise urbana, entendidos como 

“lugar teórico do projeto” (ANTONUCCI, 2006). De acordo com essa escola, no 

parcelamento, na trama (sistema viário) e nas constantes tipológicas estão as chaves 

para o entendimento e análise da forma. 

Da escola catalã, cuja evolução teórica se deu baseada na transformação da 

cidade de Barcelona – particularmente importante para o presente trabalho – extrai a 
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reflexão da morfologia como exercício crítico-teórico do próprio Urbanismo, como 

elemento que baseia a atitude propositiva. 

Sobre os poucos estudos sobre morfologia urbana no Brasil, a autora revisa 

alguns trabalhos importantes. 

Primeiro o quadro urbano proposto por Reis (1968), no qual se entende a 

independência da arquitetura e das estruturas urbanas;  

As propostas de Del Rio no livro “Desenho Urbano no Brasil” (1982) acerca dos 

quatro temas pertinentes ao campo da morfologia: o crescimento urbano, o traçado e o 

parcelamento; as tipologias de elementos urbanos e as articulações. 

As propostas de Candido Malta Filho (1988), que entende os tecidos como 

resultado de interação entre o poder público e privado, definindo os tipos de tecido 

paulistanos como (1) bairros isolados de posição periférica; (2) centralidade linear, 

fruto de cruzamento de duas grandes linhas de acessibilidade; (3) manchas resultado 

de projeto urbano sob o conceito de cidade jardim; e (4) centralidades não linear, como 

manchas urbanas de uso diversificado. 

A revisão proposta pela autora nos leva às escolas Catalã e Portuguesa – que 

nascem apoiadas nas questões contemporâneas – como mais adequadas para tratar 

da operação da materialização das cidades. Dentre os autores que se propõem a 

contribuir ao campo da morfologia urbana como base para a atividade projetual 

levantamos Manuel de Sola Morales e José Llamas. 

Llamas, no trabalho “Morfologia urbana e o Desenho da cidade” (1993) traz 

como argumento a necessidade de ampliar o conhecimento dos processos histórico-

cultural de formação das cidades como base da atividade projetual, tendo na reflexão 

acerca das formas urbanas um dos objetivos do Urbanismo contemporâneo, dada pela 

contribuição do arquiteto urbanista a possibilidade do desenho e a sensibilidade ao 

sítio. 

O autor argumenta que as formas físicas do espaço – materialidade – é uma 

realidade da qual um número de fatores emerge, entendendo as condições 

socioeconômicas da produção do espaço – materialização – refletidas na forma. São 

as formas arquitetônicas que melhor refletem, segundo o autor, as dimensões culturais 

de uma cidade, na medida em que são frutos de teorias e estéticas arquitetônicas e 

urbanísticas. 
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O autor entende que no campo do Urbanismo há uma questão da coexistência 

de diferentes escala, sendo necessidade de uma escala intermediária entre as 

regulações no nível do planejamento urbano e as construções - arquitetura – que deve 

emergir do desenho urbano. 

A morfologia urbana, portanto, é o estudo das formas urbanas e dos 

fenômenos dos quais ela emerge, a explicação da paisagem urbana e de sua 

estrutura, realizada através de elementos de leitura. Esses elementos de leitura são 

um modo de selecionar, organizar, valorizar e estruturar materiais urbanos. São eles: 

O solo (o pavimento); os edifícios (o elemento mínimo), o quarteirão, a fachada (o 

plano marginal), o Logradouro; o Traçado (a rua); a Praça; o Monumento e a 

Vegetação. 

As diferentes formas urbanas são resultado das diversas combinações, 

posicionamento, organizações e ligações desses elementos. A forma urbana surge 

assim como solução de um problema colocado pelo contexto, sendo materialização de 

aspectos funcionais, organizacionais e quantitativos (como densidades, fluxos, 

dimensões, funções) e de aspectos Qualitativos (conforto) e figurativos (estética). 

Manuel de Solà-Morales em “As formas de crescimento urbano” (1997) traz 

importantes aportes metodológicos para o projeto urbano partindo de lógicas e 

elementos do campo da morfologia, relacionando a forma física  - materialidade – das 

cidades aos conteúdo sociais e econômicos e atribui à leitura dos materiais urbanos a 

matéria substancial da teoria do urbanismo.  O autor aborda as tendências dos 

estudos urbanos baseadas no pensamento do desenvolvimento capitalista – a crítica 

marxistas e o historicismo liberal – que não consegue evitar certo determinismo social 

que priva o processo urbanizador  - a materialização - de autonomia, reduzindo-o a 

grandes processos sociais determinados, distorcendo – e não orientando – a lógica 

projetual do crescimento urbano. 

Propõe então uma explicação estrutural mais completa acerca da forma das 

cidades, nas suas partes e conjuntos, nos projetos e história, nas obras excepcionais e 

nas áreas banais, nos resultados e processos, reconhecendo a importância das 

formas infraestruturas  independentes morfologicamente – em seu projeto, execução e 

funcionamento - de formas parcelares que configuram o desenho da cidade. Dessa 

forma, o conceito de morfologia deve se desenvolver distinguindo as formas de 

infraestrutura  - baseadas na lógica de projetos – de formas de parcelamento. 
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O autor propõe então a tríplice conceitual da urbanização (no sentido da infra 

estruturação), parcelamento e edificação e suas combinações como elementos 

geradores da forma urbana, cada uma sujeita a ideias e projetos próprias, com ritmos 

de execução e origens diversas. 

Assim, para o autor, as formas urbanas exemplares nos mostram até que ponto 

é necessário o projeto, a ideia e a inovação no fazer cidade, ou seja, na 

materialização. Trata também da postura do urbanista, que aprende a tratar a 

topografia, a propriedade, a coexistência de formas controladas e formas indecisas, a 

acessibilidade e o tempo, principal material e objeto da construção das cidades. 

Entende o Projeto urbano como campo de discurso e campo de exercício do 

Urbanismo contemporâneo, como proposta de integração entre as formas urbanas e 

as formas arquitetônicas. 

Vê os temas do urbanismo real nos novos parcelamentos existentes e formas 

atuais de promoção imobiliária, a ordem aberta trazida pelo movimento moderno e 

quase inexplorada pelo campo da morfologia e nas formas do edifício isolado, o 

projeto arquitetônico de grandes infraestruturas. Entende que a construção da cidade – 

sua materialização – se dá através da sequência e combinação de parcelamento, 

loteamento e edificação. As múltiplas formas de combinação dessas três lógicas no 

tempo e no espaço dá forma às cidades contemporâneas.  

Antonucci (2006) entende que, de certa forma, as escolas apresentaram certo 

grau de generalização[2], elencando princípios comuns às diferentes escolas: o 

estabelecimento de elementos físicos fundamentais: edifícios (figura) e sua relação 

com espaços abertos (fundo), os lotes e as vias; o entendimento da forma em 

diferentes escalas: edificação e o lote; a rua e a quadra; a cidade; e a região; o 

entendimento histórico da forma a partir da transformação e substituição de seus 

elementos; e o estabelecimento de unidades, nas quais o todo deve responder a um 

mesmo período e ter os mesmos parâmetros de construção, ou ter passado pelo 

mesmo processo de transformação. 

Em definição própria e particular ao contexto paulistano, a autora entende a 

morfologia urbana como campo que compreende a formação da cidade através da 

estrutura fundiária, dos processos de parcelamento, loteamento, criação de 

infraestrutura e ocupação por edificações (tipos). Entende que a estruturação das 

cidades brasileiras e a criação de sua paisagem urbana têm como variáveis 

definidoras a legislação e as tipologias de tecidos existentes, partindo de pressupostos 
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fixos, como o sítio, os arruamentos e os parcelamentos; e variáveis, como a legislação 

e o mercado. Parte da tese de que as diferentes leituras da regulação urbana pelo 

mercado imobiliário alteram a paisagem definida. Assim, a combinação dos 

pressupostos fixos – sítio e sistema viário – aos variáveis – aplicação da lei – gera 

diferentes tecidos urbanos, tendo na legislação a promoção do quadro referencial da 

relação entre espaços públicos e privados, volumes construídos e áreas livres, os 

principais elementos urbanos, definidores da forma. 

A autora define como tipos, no contexto paulistano, as configurações produtivas 

imobiliárias como condomínios fechados realizados pelas incorporadoras, conjuntos 

habitacionais pelo estado, produção rentista pelo pequeno empreendedor e a 

autoconstrução pelo restante da população, contando ou não com assistência técnica. 

 

Urbanismo e o Aporte Metodológico: a figura constante dos projetos urbanos 

Aqui se propõe a realização da revisão da noção de projetos urbanos, figura 

trazida pela maioria dos autores como o método de atuação da disciplina do 

urbanismo na materialização das cidades, estabelecendo uma noção com a qual se 

pretende trabalhar.  

Como vimos nos autores revisados, a figura do projeto urbano é uma constante 

na contemporaneidade, seja nas proposições teóricas (Solà-Morales, 2003; Reis, 

2006; Secchi, 2006; Portas, Domingues e Cabral, 2007 ; Portas, 2011; Portas, 

Domingues e Cabral, 2011), seja como alvo das críticas (Arantes, 1998; Vicentini, 

2001; Bourdin, 2010), seja em interpretações mais livres de intervenções pontuais 

(Jacques, 2001; Vescina, 2009; Garcia, jan-abr/2008).   

Apesar de constante, trata-se de uma noção de definições fluidas que se 

adaptam ao contexto e à necessidade de quem as formula. A presente seção revisa 

diversas noções de projetos urbanos, a fim de desenvolver a definição com a qual se 

pretende trabalhar, entendendo-a como elemento metodológico através do qual o 

Urbanismo Contemporâneo opera e, em teoria, conduz a materialização das áreas em 

reconversão de uso nas cidades.  

A breve revisão nos traz alguns consensos. O conceito de Projeto Urbano 

apoia-se amplamente em estratégias mais abrangentes, de caráter pactual, em 

sequência metodológica não linear, abrangendo soluções estratégicas e ações 

pontuais, como grandes oportunidades de atualizações infra estruturais, sendo 
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apoiadas em linguagem específica, o desenho urbano. Seu papel é coordenar, 

articular, sintetizar, conjugar, inter-relacionar e mediar, além de dar forma à 

materialização das cidades (Solà-Morales, 1997; Vicentini, 2001; Solà-Morales, 2003; 

Somekh e Neto, 2005; Secchi, 2006; Somekh, 2008; Ascher, 2010; Portas, 2011; 

Calabi, 2012; Bilbao, 2014). 

Seus objetivos são trazer flexibilidade ao urbanismo em contexto de incerteza e 

adaptabilidade aos planos de acordo com mudanças conjunturais; oferecer um 

conjunto de futuros possíveis; estimular a autonomia local e a descentralização 

administrativa; criar novas centralidades; promover o desenvolvimento local, a 

diversificação e dinamismo econômicos; redefinir hierarquias urbanas e os sistemas 

de mobilidade; renovar; oferecer maior controle das variáveis; agenciar a 

transformação efetiva de áreas da cidade. 

Seus métodos se baseiam na programação, no domínio da questão fundiária e 

na gestão compartilhada, no consenso coletivo e na participação através do 

envolvimento de diferentes atores, mediando conflitos através do desenho urbano. 

O desenho urbano, por sua vez, é o instrumento de conhecimento interativo 

entre os diferentes atores, servindo como mediador de negociação e conflitos – 

quando introduzido como material de base para a participação cidadã –, gerador de 

atividades, conciliador de materiais urbanos existentes e novas situações, promotor de 

espaços simbólicos (como âncoras culturais e espaços públicos), construtor de 

determinações e perspectivas objetivas, indicador qualitativo da finalidade do processo 

de transformação, definindo e orientando intervenções físicas e garantindo a qualidade 

espacial (Solà-Morales, 1997; Vicentini, 2001; Solà-Morales, 2003; Somekh e Neto, 

2005; Secchi, 2006; Somekh, 2008; Ascher, 2010; Portas, 2011; Calabi, 2012; Bilbao, 

2014). 

Após levantamento da literatura a respeito dos Grandes Projetos Urbanos, 

tanto no contexto do Hemisfério Norte quanto Latino-americano, trazemos uma 

definição própria a fim de orientar a construção de matriz teórica. 

Assim, entende-se que Projetos urbanos se caracterizam por intervenções 

urbanas com objetivo de transformar áreas precisas das cidades, que alterando a 

estrutura material dessas áreas, estando relacionadas a uma estratégia mais 

abrangente e empreendendo efeitos multi-escalares, sendo que necessariamente (1) 

são de idealização pública, com objetivos que sejam de benefício coletivo e não 

privado; (2) estão ligados a um Plano ou Visão Geral para o território, sendo parte de 
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uma estratégia que extrapola os limites físicos do projeto urbano em si, (3) envolvem 

mais de um lote, sejam públicos ou privados, (4) baseiam-se em desenho urbano; (5) 

promovem o uso misto, seja no mesmo lote, seja no fragmento urbano no qual 

intervém; (6) envolvem a promoção de espaços de uso coletivo, sejam públicos ou 

privados; (7) envolvem a construção de nova(s) edificação(ões); (8) são de 

coordenação/ gestão pública ou mista;  (9) são diversificados, em termos dos grupos 

sociais atingidos e preferencialmente (10) apresentam espaços de uso coletivo abertos 

ao ar livre, sejam público ou privados; (11) estão relacionados a grandes 

equipamentos de uso coletivo, sejam públicos ou privados (preferencialmente 

públicos); (12) apropriam-se de preexistências territoriais; e (13) não se utilizam 

apenas de recursos públicos, podendo contar com aportes privados de forma direta ou 

indireta.  

Projetos Urbanos são diferentes de Projetos de infraestrutura urbana e áreas 

verdes (linhas de VLT e BRT, parques e praças, por exemplo); Conjuntos habitacionais 

– que são monofuncionais e não diversificados; e Empreendimentos imobiliários – que 

mesmo alcançando muitas vezes a escala do que aqui se chama de projeto urbano, 

não possuem objetivos ou diretrizes de benefício coletivo, mas sim privado (do 

incorporador e dos proprietários). 

Essa distinção não quer dizer que o Projeto Urbano, na acepção do termo 

utilizada nesse trabalho, não possa se valer de lógicas testadas e aprendizados 

provenientes da experiência de realização de qualquer um dos três tipos de 

experiências elencadas acima e que, de certa forma, não deixe de incorporar esses 

mesmos tipos de projeto, em diferentes escalas de intervenção, dependendo de sua 

abrangência e complexidade. 

 

O Urbanismo: considerações finais 

Como vimos, não existe consenso em relação a definição do Urbanismo como 

disciplina, encontrando-se assim definições e campos de atuação fluidos, adaptados 

às necessidades e tecnologias de cada tempo e de cada contexto. Argumenta-se que 

o Urbanismo, como disciplina de base cientifica, nasceu no Sec. XIX, mas se apropriou 

desde então de estratégias projetuais mais antigas da chamada “arte urbana” (Calabi, 

2012) e das formas arquetípicas dos séculos anteriores das experiências e realizações 

- mesmo que parciais - renascentistas e barrocas. O Urbanismo na Europa pode ter 

sido desenvolvido no século XIX, mas existiu um urbanismo colonial nas américas e 
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territórios conquistados, cuja observação, estudo e descrição se assemelha com a 

definição do urbanismo realizada pelos 'protomodernistas'. De certa forma, a 

organização sistemática das cidades coloniais espanholas e portuguesas precede ou 

antecipa o desenvolvimento da disciplina, como destaca Reis (1968). 

Na América Latina, o Urbanismo em suas manifestações pós-coloniais, foi 

muitas vezes o campo através do qual se pretendeu demonstrar soberania, 

independência e modernidade, sem, entretanto, induzir ou apoiar-se em 

transformações sociais. A partir da segunda guerra mundial e se intensificando com a 

guerra fria, o campo foi se aproximando cada vez mais de técnicas burocráticas, legais 

e administrativas e afastando-se do desenho urbano e do projeto no âmbito da 

atuação pública. Caminho inverso ao percorrido pelo Urbanismo Europeu, que apoiou 

seu programa de reconstrução em grandes projetos de habitacionais, projetos de 

renovação e reconstrução dos núcleos urbanos destruídos, baseando essas 

estratégias em desenho e projeto, coordenados pela iniciativa pública, experiências 

das quais a teoria contemporânea se apropria, de modo a revisitar e reformular a 

figura do Projeto Urbano, tida como elemento metodológico da disciplina do Urbanismo 

desde sua “criação”. 

O Destaque à continuidade da figura do Projeto Urbano no contexto europeu, 

partindo dos projetos modernos, sua crítica e, posteriormente, chegando à revisão dos 

conceitos na contemporaneidade – introduzindo as noções de flexibilidade, 

participação, consenso, etc – é importante para entender seus aportes conceituais, 

seus objetivos e métodos, bem como trabalhá-los no contexto local. As experiências 

de Projetos Urbanos modernistas na América Latina foram de caráter excepcional, não 

tendo sido o Projeto Urbano o elemento deflagrador da materialização das nossas 

cidades, ao contrário do que se deu no contexto europeu. A materialização das 

cidades Latino Americanas pelo contrário, deu-se de forma Espontânea, por um lado 

mediante quadro regulatório abstrato e genérico, e por outro excluída desse quadro, 

modo constantemente denominado como “informal”. 

Fator de destaque é a questão da terra, matéria prima básica do Urbanismo. 

Nessas experiências europeias, desaparece a figura do lote e dilui-se a importância da 

propriedade privada. As experiências do pós-guerra permitiram o que Secchi (2006) 

chama de expansão do espaço aberto, diminuindo as “relações de cobertura”, que, 

através do modelo de projetos vigentes, possibilita a liberação da subdivisão da 

propriedade como fator condicionante do desenho urbano. 



	  

	  
	  

27	  

No caso do "transporte" dos conceitos modernistas para o Brasil isso não 

ocorre pois, à exceção de Brasília que já nasce concebida como um grande projeto 

urbano, não fomos liberados da subdivisão da propriedade como fator condicionante 

do desenho urbano. Pelo contrário, a propriedade é aqui o principal elemento da 

produção do espaço da cidade, fato visível mesmo onde a principal tipologia 

modernista – o edifício vertical – disseminou-se, como aponta Reis (2006). Aqui os 

edifícios verticais são o resultado formal da aplicação dos coeficientes e taxas – a 

linguagem cifrada do Urbanismo – à área e geometria do lote e as tendências do 

mercado imobiliário (Antonucci, 2006). No caso das tipologias contemporâneas, na 

forma de grandes empreendimentos imobiliários, essa certa determinação formal se 

dilui, dada as amplitudes dos lotes e a multiplicação das formas de organização 

privada dos serviços coletivos (Reis, 2006). 

Ao se levantar a História, a Teoria, a Prática e, principalmente, a Crítica 

europeia e latino-americanas acerca do urbanismo, essas distintas experiências 

devem ser levadas em conta. Nossa interpretação dos conceitos e noções 

apresentados pelos urbanistas europeus muitas vezes desconsidera a importância da 

questão fundiária nos dois contextos, diferença crucial.  

Sobre o Urbanismo contemporâneo, apresentam-se alguns consensos. 

Primeiro a questão da ruptura epistemológica contemporânea e seu decorrente 

impulso descritivo, em realidade que toma a dianteira da teoria, como ressalta Vicentini 

(2001). Segundo têm-se a crise – ou a sucessão de crises desde finais da década de 

1970 – e incerteza que permeia a contemporaneidade, acarretando problemas de 

métodos, linguagem e escopo para as disciplinas ditas científicas (Ascher, 2010; 

Bourdin, 2010; Santos e (Org), 2010), processo do qual o Urbanismo não escapa. 

Mediante essas questões, os teóricos revisados apontam diversas abordagens para o 

futuro da disciplina como campo de atuação na materialização das cidades. 

O presente trabalho parte do pressuposto de que urbanismo é um campo 

diferente do planejamento urbano, do direito urbanístico, da sociologia e geografia 

urbanas, entretanto nesses campos amplamente se apoia. Parte também do 

pressuposto de que a construção e o desenvolvimento das cidades nos contextos 

latino-americanos deram-se “apesar” dos preceitos Urbanísticos e não a partir do 

Urbanismo como campo de atuação.  

Assim, aqui se esclarece que a presente pesquisa parte do pressuposto de que 

o Urbanismo é disciplina pragmática, que pressupõe mudança, alteração de uma 
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situação atual para uma situação futura, através de um projeto como instrumento 

metodológico.  O componente do desenho e do ato projetual, em variadas escalas e 

diferentes níveis e detalhamento, é o que determina a atuação propositiva da disciplina 

e sua contribuição para a materialização das cidades. Essa definição é essencial ao se 

tratar do seu instrumental, a ser explorado a seguir, bem como seu método de 

avaliação. 

Nessa definição o projeto, aparece como método de proposição e também 

investigação para o campo do Urbanismo. É sobre a as bases conceituais do projeto 

como método que passamos a nos debruçar. 

 

O Urbanismo, a Materialidade e a Materialização 

A Materialização das cidades, no contexto da presente investigação, entende-

se pela somatória dos processos que envolvem o planejamento, projeto e a construção 

das cidades e sua forma - materialidade – resultante. Trata-se da concretização do 

quadro construído através das normas, dos processos econômicos e reprodução de 

práticas culturais. 

Assim definida, a materialização pode se tratar dos processos de expansão 

urbana, no caso de cidades com forte pressão demográfica; ou de processos de 

transformação urbana desencadeados por transformações produtivas e mudanças nas 

dinâmicas urbanas, recorte esse, o das áreas em transformação – as periferias 

internas definidas por Reis (2006) –, sobre o qual o presente trabalho se debruça. 

Entendemos que nos contextos de expansão urbana a materialização se dá de forma 

mais espontânea, mediante avanços e movimentos do capital imobiliário  por um lado 

e, por outro, da população de baixa renda em sua maioria à margem do mercado de 

grandes produtores imobiliário. Notamos aqui a Figura da Espontaneidade. 

 Já a materialização das áreas urbanas consolidadas se dá por processos de 

substituição de tipologias, transformações que podem ser induzidas por instrumentos 

urbanísticos, Programas e Projetos Urbanos. Assim, apresenta-se a Figura da 

Indução. 

No presente trabalho, cujo tema alia a materialização das cidades ao 

Urbanismo Contemporâneo aqui entendido como disciplina de caráter projetual, o 

aporte instrumental teórico que possibilita a abordagem dessa materialização é 

proveniente tanto da disciplina do Urbanismo, como dos campos da Morfologia Urbana 
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e Paisagismo, apoiando-se nas noções de Forma Urbana e Paisagem Urbana, 

respectivamente como suportes para a interpretação do resultado morfológico do jogo 

de variáveis envolvidas na produção do espaço urbano, como resumido no esquema a 

seguir: 

As variáveis que afetam diretamente essa materialização são os Tipos (figura), 

as Infraestruturas e os Espaços Públicos (fundo), enquanto elementos que se 

manifestam fisicamente no ambiente urbano, ou seja, materiais urbanos.  

Esses, por sua vez são manipulados por diferentes atores, de forma direta – 

através da própria construção dos materiais em questão – ou indireta, através de 

instrumentos urbanísticos, alterando as funções, as características físicas dos tipos e 

as próprias regras de sua utilização, fatores que também afetam a forma.  Essas 

variáveis por sua vez são dependentes dos contextos sociais, culturais, econômicos, 

políticos e demográficos – referentes às condições materiais, cidade ou país. 

Assim, entende-se que para além das variáveis físicas – componentes da 

forma ou materiais urbanos – influenciam a materialização das cidades variáveis 

instrumentais (legislação, normas), variáveis sujeito (atores operando direta ou 

indiretamente) e variáveis contextuais, mais estritamente dependentes do território 

(contexto) e da temporalidade (período) com a qual se trabalha.  

A análise da materialização das cidades, ao focar-se nas variáveis físicas, lida 

indiretamente com as outras variáveis em cada período (temporalidade) e território 

(contexto), por se tratar de variáveis dependentes. Para possibilitar sua análise é 

necessário trabalhar com recorte histórico-temporal preciso, isolando as variáveis 

interdependentes no tempo.  

A partir da construção da matriz acima, constatou-se que ao se utilizar a figura 

do Projeto Urbano, muitas dessas variáveis são manipuladas (Somekh, 2008). Dessa 

forma partiu-se para o desenvolvimento de novos esquemas, relacionando as figuras 

do Projeto-Forma versus Processo - Paisagem: 

Para a discussão da relação entre Forma e Paisagem, Projeto e Processo, as 

noções a serem exploradas são Determinação, Indução e Espontaneidade, entendidas 

como figuras possíveis dentro de um contexto urbano delimitado, território de limites 

precisos, um fragmento urbano. 

A noção de Determinação pressupõe que exista um controle das variáveis - 

físicas, instrumentais, sujeito e contextuais – de modo que a forma resultante é 
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determinada a partir do Projeto. O propositor do Projeto, no caso o poder público, 

exerceria o controle sobre todas as variáveis a fim de alcançar materialidade pré-

determinada. Muitas das experiências Europeias cujas noções de Projetos Urbanos 

têm como base materializações dessa espécie. 

A noção de Espontaneidade pressupõe que não exista controle das variáveis 

na produção do espaço urbano por parte do poder público, aproximando-se assim a 

materialização da cidade à figura da Paisagem, figura dinâmica, mudando 

constantemente a partir da livre relação entre variáveis sujeito e contexto, alterando 

constantemente as variáveis físicas e ignorando as variáveis instrumentais. Nesse 

sentido, essa noção é a que mais se assemelha à visão da crítica sobre produção do 

espaço urbano no contexto brasileiro e particularmente no contexto paulistano, 

estando a materialização das cidades sendo realizada livremente pelos atores sujeito 

apesar das propostas – variáveis instrumentais - introduzidas pelo poder público.   

A noção de Indução, entretanto, ocupa uma posição intermediária entre as 

opções possíveis para a materialização das cidades. Parte de um controle relativo 

sobre algumas das variáveis de modo a definir elementos indutores. Assim, Determina 

alguns elementos da Morfologia, deixando outros elementos para se transformarem 

Espontaneamente, promovendo a mudança da Paisagem ao redor da Forma. O 

desenvolvimento dessa noção é importante no contexto paulistano pois, como vimos, a 

experiência das Operações Urbanas mostra que a Determinação total da Forma 

Urbana, como previa a figura dos Plano-Referência de Intervenção e Ordenação 

Urbanística (PRIOU),  sofre resistência de alguns atores. 

Assim, entende-se que no Projeto Urbano a manipulação das variáveis 

determina a Forma e que no Processo Urbano, mais flexível, situação em que as 

variáveis estão livres sobrepondo-se a agindo espontaneamente entre si, a 

espontaneidade das interações produz a Paisagem.  

Entretanto, percebe-se que os limites entre Projeto e Processo não são 

necessariamente estanques e precisos. Esses limites são flexíveis, dependendo do 

contexto e das premissas de Desenho desses Projetos e Processos, na medida em 

que incorporam a Indução em detrimento da Determinação ou Espontaneidade. Além 

de limites imprecisos, através da dialética entre Projeto e Processo, podem-se 

estabelecer relações possíveis entre os dois conceitos, trabalhando simultaneamente 

as noções de Determinação, Indução e Espontaneidade. Um modelo de projeto urbano 
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para a contemporaneidade na América Latina deverá, portanto, trabalhar essas figuras 

conceituais e suas afinidades, relacionando-as às políticas, estratégias e formas.  

Essas figuras estabelecem um diálogo com a revisão conceitual apresentada 

nas sessões anteriores na medida em que entendemos que a figura da 

espontaneidade é que mais se aproxima do processo urbano e do urbanismo liberal 

brasileiro, como definido por Vainer, Arantes e Maricato (2000) e Campos (2002). O 

projeto urbano, o método próprio do urbanismo contemporâneo como defendem os 

autores revisados, aproxima-se da figura da Determinação. A figura da Indução se 

coloca como intermediária entre o projeto – representando o controle total das 

variáveis – e o processo – representando a liberdade das variáveis dentro de um 

marco regulatório – na medida em que certos elementos podem ser inseridos no 

processo de forma a controla-lo em parte. A discussão sobre quais elementos são 

responsáveis pela aproximação entre as figuras de Processo e Projeto é a próxima 

etapa da pesquisa.   

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão conceitual sobre o 

urbanismo contemporâneo, sua teoria e métodos, a fim de produzir novo aporte teórico 

para a disciplina, adaptável ao contexto latino-americano e, em última instância, 

brasileiro. Assim introduzidas, como conclusão dessa revisão conceitual que não se 

esgota em si, mas propõe-se a iniciar um novo programa de pesquisa acerca do 

urbanismo contemporâneo local, entende-se que o desenvolvimento de novas figuras 

conceituais como as noções de Espontaneidade, Indução e Determinação poderão ser 

elementos –chave para a construção de uma matriz teórica de origem brasileira. 

 

1.2 Verticalização e Tombamento no bairro do Bexiga: materialização em tensão 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

AUTORA: ANA CAROLINA NADER SCRIPILLITI 

ORIENTADOR: NADIA SOMEKH 

DEFESA: 23 mar. 2017 

 

A dissertação teve como objetivo entender a materialização do Bairro do 

Bexiga consequente das legislações ali empregadas. O Bexiga é um bairro central, 

consolidado e tradicional, tombado em 2002 pelo CONPRESP. Por se tratar de um 



	  

	  
	  

32	  

bairro não oficial elegeu-se como área de estudo o perímetro especificado pela 

resolução 22/2002 (fig. 01) que determinou o tombamento da área. É importante 

ressaltar que o novo plano diretor da cidade (PDE2014) propõe eixos de 

transformação em grande parte desta área tombada. A estrutura do trabalho divide-se 

em 4 capítulos: o primeiro trata da materialização do bairro, a evolução do seu traçado 

e história, a segunda trata da verticalização e o impacto do tombamento no 

desenvolvimento urbana do bairro, o terceiro aborda o tombamento em si, seguido de 

todas as legislações que sofreram revisão próximo à sua publicação em 2002, e por 

último, o capítulo que aborda a relação atual entre o tombamento e a verticalização 

frente às propostas do novo PDE de São Paulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perímetro de 

Tombamento 

Perímetro hoje considerado o 

distrito da Bela Vista e nele está 

inserida a área referente ao 

Tombamento,  

descrito pela Resolução no 

22/2002. Fonte: mapa produzido 

pelo autor/ base: Geosampa. 
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A Materialização do bairro do Bexiga 

 O primeiro capítulo traz a evolução do traçado urbano do Bexiga através de 

mapas georreferenciados permitindo a comparação em uma mesma escala e 

localização. O conceito ou noção utilizado foi o de Materialização de BARBOSA (2016) 

entendido como a consolidação do meio construído dado as normas, regulações, 

processos econômicos e práticas culturais, podendo definir a forma dos espaços 

urbanos através de processos distintos sob atuação de agentes públicos e privados. 

Foram cinco os mapas analisados. O primeiro deles intitulado “Planta da Cidade de 

São Paulo” (fig. 02), foi produzido pela Cia. Cantareira de água e Esgotos e é 

considerado a segunda planta cadastral oficial da cidade. Produzido como base para 

um projeto de saneamento, registra a área urbanizada da cidade naquele momento. É 

possível notar a abundância de recursos hídricos, incluindo os rios Saracura, Bexiga e 

Anhangabaú existentes na área de estudo. O bairro nasce no Largo dos Piques, atual 

Praça das Bandeiras, e aparece como área urbanizada num traçado de loteamento 

parte de baixo do mapa, a antiga Chácara do Bexiga. Também foi encontrada uma 

planta de 1890 (fig. 03) que provavelmente trata-se de um croquí de aprovação de um 

novo loteamento para a Prefeitura, e traz um traçado bem similar ao que foi executado 

e que existe atualmente. Nota-se que algumas ruas mantiveram o nome atual, como a 

Conselheiro Carrão. A rua Santo Antonio aparece como Santo Amaro, e a rua Santo 

Amaro não aparece em lugar nenhum. As linhas de bonde projetadas e o nome Bella 

Vista indicam a pretensão de valorizar o loteamento. 
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Figura 2: Loteamento do Bexiga: Primeiros Traços 

Loteamento traçado na planta de cadastro da Cia. Cantareira, de 1881. O registro utilizado para executar obra de 

infraestrutura mostra que a área deixou de ser rural para tornar-se parte da Cidade. Em destaque a área do loteamento 

do Bexiga, em amarelo as Ruas Santo Antonio e Santo Amaro, em azul os rios Saracura, Anhangabaú e Bexiga, e em 

rosa as primeiras edificações da rus Santo Amaro. Fonte: “Planta da cidade de São Paulo”, Cia. Cantareira e Esgotos, 

(1881), AHM. 

 

 

Figura 3: Planta dos Terrenos no Bexiga: Croqui apresentado à Prefeitura 
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“Planta dos Terrenos do Bexiga” (1890). Elaborada pelo engenheiro civil Fernando de Albuquerque, a planta possui 

praticamente o mesmo desenho das quadras atualmente e aparece com ruas nomeadas, embora diferentes dos nomes 

atuais. É possível achar informações sobressalentes muito interessantes, como a anotação “terrenos de Victor 

Nothmanm” na parte superior da planta, indicando que o empreendedor e criador dos Campos Elíseos também possuía 

terrenos no Bexiga. A nota sobre “linhas de bonde projetadas” na Santo Antonio e na Santo Amaro, indica a vontade de 

valorizar o novo empreendimento ligada à demanda de população que provavelmente existia ou estava prevista para o 

local. Fonte: Arquivo Aguirra/Museu Paulista/USP. 

 

 O segundo mapa utilizado nesta análise é o Sara Brasil (fig. 04), feito com uma 

técnica inovadora para a época chamada aerofotometria, foi desenhado baseado em 

fotos aéreas, portanto um retrato fiel das áreas construídas. Mostra o desenho das 

quadras do loteamento original intactas e quase toda ocupada por construções. A 

ocupação do bairro é desigual, algumas áreas aparecem completas e outras vazias 

como as próximas à margem dos rios. Esse esvaziamento se dá provavelmente por 

conta do cheiro, principalmente nas áreas da Grota e as bordas do Rio Anhangabaú. 

Há linhas de bonde indicadas no mapa, ou seja, havia uma densidade significativa na 

área que demandava tal implantação. A praça 14 bis, marcada como Praça São 

Manuel, desponta no mapa fazendo a conexão com o bairro da consolação. O primeiro 

anel do Plano de Avenidas que tinha sido lançado em 1930 ainda não estava 

registrado nesta cartografia. A implantação do primeiro anel de Irradiação é a primeira 

intervenção viária e, portanto, a primeira cicatriz do bairro dentro do perímetro 

estipulado para este estudo. 
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Figura 4: Sara Brasil. Primeiro Mapa Cadastral de São Paulo. 

Planta SARA Brasil, produzida em 1930 pela empresa italiana Societá Anônima de Rilevamenti Aerofotogrammetrici – 

SARA. Em destaque centralizado no mapa está o Bairro do Bexiga, com seus quarteirões ainda no desenho original do 

loteamento. Os rios Anhangabaú e Saracura aparecem com seu leito aberto. Fonte: Emplasa/ Geosampa. 

 

 Os próximos mapas são datados dos anos 50. O primeiro deles se chama Vasp 

Cruzeiro do Sul. Também feito por técnica de aerofotometria, registra o primeiro anel 
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viário concluído. A cicatriz do Anel Viário de Irradiação formado pelos viadutos 9 de 

julho e Jacareí fica mais clara na imagem (fig. 06) feita Força Aérea Americana - 

USAF. O Saracura aparece recém-canalizado com a maioria dos lotes ainda vagos 

como Avenida Nove de Julho. A Rua Rocha, via Rua Dr. Seng, faz a conexão com os 

jardins. Nota-se nesse registro uma grande diferença de tipologias, principalmente 

entre as do loteamento original, com seus lotes totalmente ocupados e construções 

apinhadas, para os casarões mais próximos à Avenida Paulista, início da Avenida 

Brigadeiro Luís Antonio. A área da Grota permanece vazia. 

 

Figura 5: VASP Cruzeiro do Sul: Registro de São Paulo (1950). 

Mapa de levantamento “Vasp-Cruzeiro do Sul”, área da Bela Vista. Nota-se a Av. 9 de julho recém implantada porém a 

Av. 23 de maio não. O loteamento original está quase todo ocupado e a grota vazia. A Avenida Paulista ainda tem seus 

casarões. Fonte: mapa produzido pelo autor/ base: Geosampa. 
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Figura 6: Foto USAF (1965). 

Foto aérea de 1965, o Plano de Avenidas foi implantado e é possível ver o traçado do primeiro anel de 

Irradiação neste registro. A vasta massa arbórea presente na área também é notável nesta figura. Fonte: mapa 

produzido pelo autor/ base: Geosampa. 
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 O último mapa é o que mais se aproxima da configuração atual. Depois do 

Gegran pouca ou nenhuma intervenção no traçado do bairro foi feita. Neste registro já 

vemos a Avenida 23 de maio, implantada com a canalização do Rio Anhangabaú, 

assim como a segunda cicatriz do bairro, a Avenida Radial, dando seguimento ao 

Minhocão. Esse elevado completa o segundo anel viário, que termina de dividir o 

bairro e contribui ainda mais com a degradação da área. Muitos quarteirões são 

desapropriados sem qualquer preocupação com o desenho urbano, deixando sobras 

de lotes e baixos de viadutos, como é o caso da tradicional padaria São Domingos. A 

Praça Dom Orione é criada fruto de resquícios da ligação entre a Rui Barbosa e a 13 

de maio, que unidas fecham o bairro. 

 

A Verticalização no Bexiga: Adensamento e Periferização 

 O segundo capítulo tratou da verticalização do Bexiga, entendida sob o 

conceito de SOMEKH (1987) como a multiplicação do solo urbano possibilitada pelo 

uso do elevador, relacionada ao desenvolvimento das cidades. A verticalização 

proporciona o aproveitamento intensivo da terra e permite que mais pessoas possam 

usufruir de melhores localidades (SOMEKH, 2015). Segundo Marx (1967), a terra 

urbana é o acúmulo de capital, e sendo assim, as regulações que controlam essas 

terras estão sujeitas à vontade do mercado. Portanto, desta forma, algumas áreas da 

cidade se desenvolvem enquanto outras não, o que contribui para o aumento da 

desigualdade social. A vontade do mercado em lucrar associada a popularização do 

automóvel criou cidades dispersas. São Paulo se expande sem produzir cidade 

compacta, esvaziando os bairros centrais. 

 

O Crescimento Vertical no Bexiga antes do Tombamento  

 A segunda parte deste capítulo trata do crescimento vertical do bairro antes do 

tombamento, para tentar compreender se a resolução provocou uma queda nos 

investimentos imobiliários e qual a importância do bairro frente ao mercado imobiliário 

de São Paulo. Para tanto, foram georreferenciados dados do Embraesp que 

mapearam empreendimentos. O primeiro mapa (fig. 07) foi feito abordando dados de 

1985 até 2002, e o segundo (fig. 08) de 2002 a 2016, no intuito de comparar os 

investimentos. Observe que há uma diferenciação entre verticalizados e lançamentos. 

Verticalizados compõe um número muito maior e qualificam qualquer edificação que 

possua mais de 4 pavimentos. Os lançamentos, por sua vez, não incluem as 
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edificações não oficiais. Por exemplo, uma edificação acima de 4 andares de uso 

privado para abrigar uma empresa, ou também um investidor único que constrói para 

aluguel, não entram nesses dados. Nos mapas é possível visualizar que os 

empreendimentos sempre estiveram próximos ao perímetro de tombamento, tanto 

antes como depois da Resolução. No período pós-tombamento nota-se uma 

concentração de empreendimentos na parte superior do mapa, provavelmente 

estimulados pelos instrumentos da Operação Urbana Centro. Comparou-se os dados 

das tabelas e concluiu-se que, com a instauração do perímetro de restrição em 1993, o 

número de investimentos manteve-se inalterado. Já com a resolução de tombamento 

os investimentos caem, porém amplia o número de Unidades Habitacionais criadas. 

Quando comparado ao quadro geral da cidade de São Paulo no mesmo período, a 

instauração do perímetro derruba o número de investimentos, mas aumenta a 

quantidade de Unidades Habitacionais produzidas, que seriam os modelos de 

apartamentos 

reduzidos que estão 

em voga. A análise 

dos dados amparada 

por uma entrevista 

realizada com o 

presidente do 

SECOVI - Sindicato 

das Empresas de 

Compra, Venda, 

Locação e 

Administração de 

Imóveis Comerciais - 

o Engenheiro Claudio 

Bernardes, conclui-se 

que o mercado foge 

das áreas restritivas. 

 
Figura 7: Lançamentos 

Imobiliários Pré 

Tombamento (1985-2001). 

Mapa georreferenciado a 

partir dos dados fornecidos pelas tabelas do EMBRAESP. Fonte: mapa produzido pelo autor 
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Figura 8: Lançamentos Imobiliários Pós Tombamento (2002 – 2016) 

Mapa georreferenciado a partir dos dados fornecidos pelas tabelas do EMBRAESP. Fonte: mapa produzido 

pelo autor. 

 

Antecedentes: Parque da Grota, IGEPAC e Concurso de Ideias 

 A última parte deste capítulo traz os episódios que corroboram para o pedido 

de abertura do processo de Tombamento do bairro do Bexiga, a começar pelo projeto 

do Parque da Grota. Convidado pela EMURB para fazer um projeto urbano para a 

área da Grota, Paulo Mendes da Rocha propõe a implantação de um grande 

ajardinado no lugar de casas existentes julgadas por ele sem nenhum valor histórico. 

Esse fato desperta no recém-criado Departamento de Patrimônio Histórico - DPH a 
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necessidade de proteção desse patrimônio, dando início a um processo de 

inventariado do patrimônio do bairro, o IGEPAC. O Inventário Geral do Patrimônio 

Cultural – IGEPAC, é um trabalho sistemático de reconhecimento, documentação, 

proteção e divulgação do que constituiu o Patrimônio Ambiental e Cultural da Cidade 

de São Paulo. É objeto de inventário não só os bens consagrados como monumentais, 

mas também os modos de organização do espaço urbanos, suas etapas e formas de 

evolução, que no caso do Bexiga foi compreendido como um conjunto urbano a ser 

preservado. Foram feitas fotos e levantamento da história do bairro, tudo compilado 

em um documento disponível no DPH e que será usado como base para o processo 

de Tombamento do bairro. É importante ressaltar que o IGEPAC não protege, só 

inventaria. O terceiro e último fator que colabora com o pedido do processo de 

tombamento é o Concurso Nacional de Idéias e Renovação para o bairro do Bexiga. 

Por convidar a população a participar do processo, o concurso desperta a 

conscientização sobre o valor histórico do bairro. Nada do que foi proposto foi 

concretizado, porém a população ciente da importância histórica do Bexiga e suas 

construções, toma a iniciativa e reivindica o Tombamento do bairro. 

 

O Tombamento do Bexiga  

 O capítulo 3 está dividido em 3 partes. A primeira parte aborda as políticas 

urbanas feitas entre 2002 e 2004, a segunda parte fala sobre o Tombamento em si, e 

a terceira parte trata dos reflexos das restrições de Tombamento. Toda essa 

abordagem teve como finalidade buscar entender o papel do Tombamento na 

preservação e conservação, ou não, das construções e do bairro. Além disso, buscou 

desvendar se a Resolução 22/2002 colabora com o desenvolvimento e a manutenção 

dos bens tombados.  

 

A Revisão dos Instrumentos de Política Urbana Pós- Tombamento: Plano Diretor 

de 2002, Plano Regional da Sé de 2004, Zoneamento de 2004 – A Materialização 

do Bexiga  

 O ano de 2002 foi de extrema importância para o Bexiga. Muitas das 

legislações que incidem sob o bairro são revisadas. O processo de Tombamento é 

finalmente concluído e o Plano Diretor - PD revisado. Em 2004, a revisão da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo - LUOS é publicada e simplificada. O PD tem como meta o 

equilíbrio de oferta de emprego e moradia combinado com o combate ao 
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esvaziamento do centro. Cria instrumentos que amparam o patrimônio e promovem a 

ocupação no centro, como as Operações Urbanas. 

 Para o bairro do Bexiga criou-se áreas especiais, como a ZEIS (zonas 

especiais de interesse social) para áreas já encortiçadas, e ZEPEC (Zonas Especial 

de Preservação Cultural) que segue o perímetro de Tombamento. O uso do solo 

simplifica a área que termina com 3 zonas e 4 tipos de restrição. Muito do que foi 

proposto neste PD 2002 não se concretiza, como por exemplo as ZEIS, mas percebe-

se a vontade do poder público em criar novas oportunidades para restaurar a área 

através da implantação de novos instrumentos de proteção ao Patrimônio.  

 

O Processo de Tombamento - Resoluçao 22/2002   

 O processo de tombamento, tratado na segunda parte deste capítulo, teve 

início em 1990 com a instauração de um perímetro inicial de proteção sem qualquer 

distinção de grau de conservação ou valor histórico. Em seguida, com o patrimônio 

sob proteção a Resolução 11/93 determina que dentro do mesmo perímetro há áreas 

especiais que exigem uma análise mais rigorosa para projetos de intervenção, e então 

cria-se uma lista de imóveis isolados com níveis de preservação distintos e que 

basicamente vão compor a Resolução de tombamento 22/2002, salvo algumas 

exclusões feitas ao longo dos anos. 

 A Resolução 22/2002 baseou-se no inventário feito para o IGEPAC que teve 

basicamente todo seu teor contido no texto da lei. A resolução ressalta a importância 

histórica do bairro, seus elementos, sua ambiência, além de bens de inegável valor 

histórico. Menciona seu potencial turístico e a importância de protege-lo frente a 

inúmeras propostas de renovação urbana já feitas antes para a área. Classifica os 

imóveis tombados em diferentes níveis de preservação dispostos em um mapa com 

legenda, e inclui bens como escadarias, arcos e praças. Apesar da delimitação de 

áreas especiais e de um perímetro sujeito a análise não há diretrizes sobre gabaritos 

ou envoltórias, nem regras pré-determinadas. Este posicionamento compromete o 

processo de projeto e inibe investimentos. 
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Figura 9: Mapa Da Resolução 01/93 – DPH 

Mapa original da Resolução 01/93. É possível ver o perímetro da Resolução 01/90 e os perímetros das áreas 

especiais. Fonte: mapa produzido pelo autor/ base: DPH. 

 
O Patrimônio Pós-Tombamento 
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 Esta última parte do capítulo traz um levantamento sobre o estado atual das 

edificações. Foi feito uma pequena amostra comparativa entre fotos das fichas do 

IGEPAC e o estado atual das edificações, com fotos tiradas pela autora atualmente. 

Foi possível notar que há uma discrepância entre o estado dos bens. Enquanto muitos 

imóveis permanecem intactos e bem conservados, ou então sofreram pequenas 

modificações, outros estão completamente descaracterizados. É o caso da rua São 

Vicente (fig.10 e 11) e este na treze de maio (fig.12 e 13). Entende-se por esta 

amostragem que o tombamento não promove nem protege o patrimônio, não há um 

padrão. 
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Figuras 10 a 13: Antes e Depois. Rua São Vicente, 185 (figuras superiores) e Rua 13 de Maio, 411 (figuras 

inferiores) 

 

Tombamento e Verticalização: Tensões e Perspectivas 

 O Capítulo 4 trata das propostas futuras para o bairro do Bexiga. Quais as 

novas políticas de Desenvolvimento para a área? Quais as possibilidades de 

desenvolvimento urbano? O PD 2014 visa o ordenamento justo e equilibrado do 

território focado no desenvolvimento urbano sustentável e para tanto propõe uma nova 

estratégia de ordenação do território, os chamados Eixos de Estruturação e 
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Transformação Urbana - EETU. São áreas para adensamento construtivo e 

populacional localizadas próximas aos eixos de transporte existentes ou oficializados 

em decreto. No caso do Bexiga, quase todo o seu território é tomado por estes eixos, 

oficializados pelo novo Zoneamento de 2016 como Zonas de Estruturação Urbana - 

ZEU. Além de uma zona de altos coeficientes como a ZEU, está previsto na área 

tombada também ZEPECs do tipo BIR – Bens e Imóveis representativos, designadas 

lote a lote de acordo com a listagem do Tombamento. Foi designada também uma 

ZOE – Zonas de Ocupação Especial - no entorno do Teatro Oficina e que carece de 

disciplinas especificas. Alguns instrumentos de proteção ao patrimônio foram 

colocados em prática e alguns novos foram criados, como o Territórios de Interesse da 

Cultura e da Paisagem – TICP Paulista/Luz. As ZEIS delimitadas no plano anterior 

continuam, porém há uma ZEIS 5 que substitui uma antiga área de ZEIS 3. 

 Por fim, foi feito um levantamento da área para entender a potencialidade 

existente no local. Foram isolados os lotes com edificações verticalizadas, 

consideradas acima de 4 pavimentos, e as edificações protegidas de acordo com o 

Tombamento. O que sobra são as áreas passíveis de intervenção sem grande 

impacto. Essas áreas sobrepostas ao novo zoneamento demonstram que, por 

exemplo, na área da Grota ainda existe bastante espaço passível de intervenção. 

Nesta área o PD2014 propõe uma ZEIS 3. Já na área onde foi proposta a ZEIS 5 já 

existe muitas edificações verticalizadas e a área da ZOE é o maior terreno vazio da 

área. Mediante a análise da legislação, conclui-se que existe uma pretensão do 

Município em adensar esta área. Essa proposta do PD 2014 enfoca na mistura de 

classes, adensamento, e proteção do patrimônio histórico pois cria muitos 

instrumentos. Entende-se que o desenvolvimento urbano do bairro não depende da 

criação de novos instrumentos e sim da adaptação e da aceitação do mercado e dos 

órgãos públicos em fomentá- los. A nova regulação promove a cidade compacta 

resguardando o patrimônio sem a necessidade da criação de novos regimentos para 

áreas tombadas. 
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Figura 14: O zoneamento versus as áreas com potencial para transformação. 

Mapa da Potencialidades da Bela Vista sob influencia da Lei de Uso do Solo de 2016. Em roxo, os eixos de 

transformação que passam a ser ZEU, as ZEIS em laranja e marrom, e a ZOE em ocre. A Operação Urbana Centro 

virou ZC e aparece em bege. Fonte: mapa produzido pelo autor/ base: GEOSAMPA. 
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 O estudo acerca do desenvolvimento urbano em áreas tombadas teve como 

foco o Bexiga, um bairro central e histórico que manteve inalterada suas caraterísticas 

originais. De limites subjetivos, hoje faz parte da Bela Vista. Sofreu inúmeras 

intervenções, principalmente viárias, apesar de menosprezado pela gestão urbana. É 

um bairro de negros, italianos e nordestinos que mesclam culturas e enriquecem esta 

área. A inquietação trazida pelas novas legislações que propõe Eixos de 

Transformação e adensamento em um bairro histórico protegido traz novas 

perspectivas para a área. Instrumentos defensores do patrimônio foram colocados em 

prática e diversos atores locais lutam pelos interesses de seus habitantes e contra a 

degradação bairro. A REPEP - Rede Paulista de Educação Patrimonial, o Teatro 

Oficina, o CPC - Comissão de Patrimônio Cultural e a Ong Novo Olhar são alguns 

deles. Entende-se que o tombamento sem diretrizes específicas e sujeito a um 

conselho compromete os investimentos na área. Os Projetos de intervenção Urbana 

não têm força frente à resolução. O tombamento não alavanca nem impede o 

desenvolvimento do bairro. Como foi dito anteriormente, não há necessidade em criar 

novos instrumentos. É necessário um projeto de desenvolvimento urbano com 

participação da população. 

 

1.3 Amantes de boas histórias de nossa são Paulo: Hey SAMPA 
 

História 

 Criada em janeiro de 2014 Hey Sampa é uma organização que visa discutir, 

engajar e aproximar os cidadãos a sua cultura patrimonial. Hey Sampa pretende 

transformar a visão das pessoas que vivem em São Paulo e não enxergam o 

verdadeiro potencial criativo, artístico e histórico que está ao redor. 

 Por amor à cidade e principalmente às pessoas que dedicam seu tempo a 

cuidarem de sua qualidade de vida, de seu entorno e de construir sua história e suas 

relações com a cidade, a ideia é criar uma trajetória de educação voltada  ao   

patrimônio   material   e   imaterial   dos   bairros   de   São   Paulo,   aproximando   a 

comunidade e os espaços públicos por meio de ações culturais, palestras, cursos e 

atividades que desenvolvam o sentimento de pertencimento de cada cidadão e sua 

relação com aquele espaço.  
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Destaque em 2016 

 Exposição Apagamentos: a exposição que foi realizada em 2016 tratou da 

valorização e manutenção do patrimônio histórico paulistano. Foi uma ferramenta de 

re-aproximação dos indivíduos com a cidade, resgatando memórias perdidas no 

passado, através da apropriação de fotografias de imagens antigas, trabalhadas pelo 

artista Thiago Navas. Uma série de atividades de educação patrimonial com escolas 

foram realizadas.  

 

Artigos Hey Sampa no Estadão 

 

- NON DVCOR DVCO (Não sou conduzido, conduzo!): http://sao-

paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/non-dvcor-dvco/  

- Os Patrimonialistas: http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/os-

patrimonialistas/ 

Produção audiovisual Hey Sampa 

- Quem é você por São Paulo? (gravado no Centro de São Paulo): 

https://goo.gl/w82EBQ  

- Quem é você por São Paulo? (gravado na Avenida Paulista): https://goo.gl/5F9Lxe 

 

1.4 IGEPAC Bela Vista: Estudo para simulação do perfil socioespacial 
 

AUTOR: MANOEL LEMES 

 O trabalho visa subsidiar a pesquisa “Desenvolvimento sustentável e 

instrumentos urbanísticos no Bexiga: cidade compacta, patrimônio cultural e 

urbanidade” por meio de elementos de natureza estatístico-cartográfica. Restringindo-

se à manipulação de informações primárias publicadas pelos Censos Demográficos do 

IBGE, o objetivo é sistematizar um conjunto de variáveis significativas para a análise 

do perfil socioespacial da área de estudo, em particular sobre o comportamento 

demográfico da densidade urbana: populacional, domiciliar e de apartamentos. O 

cotejamento das variáveis se complementa com o Índice de Segregação Socioespacial 

(Silva Neto, 2014), variável-chave de análise e compreensão da organização espacial. 

Por sua vez, as unidades territoriais de sistematização das informações compreendem 

sobreposições entre o perímetro definido pelo IGEPAC Bela Vista (Inventário Geral do 
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Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano de São Paulo – Bela Vista, PMSP/DPH) com 

os distritos da Bela Vista e República e, destes, com a Subprefeitura da Sé. Aborda-

se, também, a intersecção entre tais regionalizações administrativas e as unidades 

mínimas de coleta de informações censitárias: setores censitários (Resultados do 

Universo) e áreas de ponderação (Microdados da Amostra). 

 Segundo as variáveis selecionadas e compreendendo os dois últimos censos 

(2000 e 2010), busca-se definir parâmetros de análise da dinâmica recente do perfil 

socioespacial. A esses objetivos gerais, acrescente-se outros problemas: (1) a 

incompatibilidade entre a regionalização administrativa, as unidades de coleta de 

dados censitários e a territorialidade do IGEPAC. A propósito, o desencontro entre 

unidades territoriais oficiais, quer administrativas, quer para finalidades recenseadoras, 

e as territorialidades do "território usado” (Santos, 1994, 1999), a exemplo do IGEPAC, 

ou de qualquer outro regionalismo autônomo, é uma questão universal. Também há 

outro tema relativamente complexo a ser levado em conta: (2) a análise de dados 

censitários multitemporais. À medida em que os setores censitários não são unidades 

territoriais constantes, a aplicação de parâmetros tais como variações percentuais e 

taxas de crescimento anual torna-se inviável. Para satisfazer ambos os problemas, a 

partir da delimitação do IGEPAC, o trabalho adota um buffer de 500 metros em 

quadrículas de um hectare utilizando-se a “metodologia de aplicação universal para 

compatibilização de dados de setores censitários multitemporais” (Bonugli e Silva 

Neto, 2012; Oliveira e Silva Neto, 2014 (a) (b)). Com esse recurso foi possível 

estabelecer uma delimitação da área do IGEPAC-Bela Vista com acurácia de 

informações georreferenciadas relativamente aceitável, assim como viabilizar o estudo 

de tendências. Acrescente-se que essas operações são metodologicamente aplicáveis 

em quaisquer outros contextos em que se exijam considerar informações 

georreferenciadas não coincidentes com a regionalização administrativa ou com as 

unidades mínimas de coleta de dados censitários, ou, ainda, sob a perspectiva de 

dados censitários multitemporais. 
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1.5 Novos Marcos Regulatórios no Bexiga 
	  

AUTORAS: HE NEM KIM SEO E ROSANA YAMAGUTI  

 

Introdução 

 O presente relatório se refere à apresentação realizada pelas autoras no Grupo 

de Pesquisa Verticalização, Projetos Urbanos e Inclusão Social da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre a evolução 

da legislação urbanística no bairro do Bexiga. Parte do entendimento de que a análise 

do histórico da legislação urbanística incidente é de grande importância para 

compreensão da conformação urbana da região e, por conseguinte, para responder às 

questões levantadas no projeto de pesquisa acerca do conceitos de desenvolvimento 

sustentável, verticalização e produtividade urbana, urbanidade e patrimônio cultural. 

Ademais, este relato se insere no âmbito das discussões do grupo de pesquisa no que 

diz respeito à inseparável relação entre a proteção do Patrimônio Cultural e as 

diretrizes de Desenvolvimento Urbano, que deveriam determinar conjuntamente as 

ações de gestão pública em São Paulo. 

 O estudo detalhado da legislação urbanística incidente sobre o bairro do Bexiga 

já foi objeto de pesquisa no âmbito deste grupo nos últimos quatro anos e também nas 

teses de diversos autores como STEVENS e KNAPEN (2013), GIANOTTO (2015), 

entre outros. Partindo destes referenciais, analisaremos as alterações trazidas para o 

Bairro do Bexiga pelo novo Plano Diretor Estratégico - Lei nº 16.050/14 e pela nova Lei 

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 16.402/16. Pretende-se, assim, 

ponderar sobre as potencialidades deste novo arcabouço legal para a construção de 

uma cidade compacta que corrobora e abarca a proteção do patrimônio cultural, 

produzindo, assim, urbanidade. 

 

Recorte Territorial 

 A divisão administrativa da cidade de São Paulo estabelece os distritos 

administrativos como última escala regional dentro do Município, não havendo 

reconhecimento oficial do perímetro dos bairros. Desta forma, embora o Bairro do 

Bexiga seja tradicionalmente reconhecido como integrante do distrito Bela Vista, o 

recorte territorial estabelecido neste estudo, em consonância com as discussões 

realizadas no grupo de pesquisa, ultrapassa os limites do distrito, abrangendo o 
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perímetro delimitado pelos antigos rios Itororó (atual avenida 23 de maio), Saracura 

(atual avenida 9 de julho) e o espigão da Avenida Paulista.  

 

Instrumentos Urbanísticos Revogados 

 Para a análise dos marcos regulatórios atuais, julgamos necessário retomar 

alguns aspectos importantes da legislação urbanística recém revogada, Leis nº 

13.430/02 (PDE/2002) e nº 13.885/04 (LPUOS/2004). 

 A legislação de 2002/2004 estabeleceu as seguintes zonas especiais sobre a 

área de estudos: 

Zona Especial de Interesse Social 3 - ZEIS-3, que reflete a existência de terrenos ou 

edifícios subutilizados ou encortiçados na região e constitui instrumento que visa a 

diminuição do déficit habitacional, determinando a construção prioritária de habitação 

de interesse social e habitação de mercado popular nestes imóveis; 

Zona Especial de Preservação Cultural – ZEPEC, demarcada em conformidade à 

Resolução CONPRESP nº 22 de 2002, visando a preservação do importante 

patrimônio cultural da região. 

 Assim, a legislação urbanística de 2002/2004 reconhece como pilares do 

desenvolvimento urbano do Bexiga a proteção e incentivo à moradia de interesse 

social e a preservação do patrimônio cultural. 

Incidem, ainda, outras três zona de uso no perímetro em estudo: 

Zona Mista de Alta Densidade - ZM-3a 

Zona de Centralidade Polar ‘a’ - ZCPa 

Zona de Centralidade Polar ‘b’ - ZCPb 

Tais zonas apresentam os maiores coeficientes de aproveitamento máximo 

estabelecidos na LPUOS/2004 (de 2,5 vezes a área do terreno para a ZM-3a e ZCPa; 

e de 4 vezes, para a ZCPb), o que reforça o diagnóstico da potencialidade deste 

território para o adensamento  populacional e construtivo. Embora as disposições 

estabelecidas pelas resoluções de tombamento se sobreponham aos parâmetros 

ordinários do zoneamento, podemos inferir que a demarcação de ZM-3a e ZCPa na 

área entre a avenida Paulista e a ligação Leste-Oeste, trecho que coincide com o 

perímetro da resolução de tombamento do distrito da Bela Vista, traduz um certo 

reconhecimento do adensamento populacional existente e da importância de uma 
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adensamento construtivo médio para a preservação das características da região. Já 

os trechos ao longo da avenida Paulista e na área mais central, após a ligação Leste-

Oeste, foram demarcados como ZCPb, em vista do potencial de adensamento e das 

características urbanísticas já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Zoneamento - Lei 13.885/04. 

 

 Ainda sobre a área em análise, a legislação revogada propôs incidência de 

instrumentos urbanísticos a serem regulamentadas posteriormente, como: 

- Transferência do Direito de Construir 

- Área de Intervenção Urbana - AIU-06 

- Projetos Estratégicos de Intervenção Urbana - PEIU 

- Operação Urbana Centro 

 A legislação urbanística de 2002/2004 estabeleceu a possibilidade de 

transferência do direito de construir de imóveis demarcados como ZEPEC, como forma 

de promover sua preservação. Todavia, a outorga onerosa do direito de construir, 
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menos burocrática e com custo similar ao empreendedor, resultou na baixa aceitação 

da TDC ao longo do período de vigência desta legislação.  

 Quanto aos demais instrumentos acima listados, com exceção da Operação 

Urbana Centro, regulamentada pela lei nº 12.349/97, não houve êxito por falta de 

legislação específica. Mas um ponto importante a colocar é que estes instrumentos 

reiteram o aspecto estratégico da área para a cidade do ponto de vista urbanístico. 

 
Figura 16: Áreas de Intervenção Urbana e Projetos de Intervenção Estratégicos - Lei 13.885/04. 

 

 Assim, todos os instrumentos apresentados demonstram a importância da área 

como centralidade urbana, devendo ser desenvolvida com a associação de moradia 

social e de proteção do significativo patrimônio cultural. 
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Resolução Nº 22/Conpresp/2002 

 A Resolução nº 22/CONPRESP/2002 trata do tombamento da área do Bairro 

da Bela Vista, dispondo sobre a classificação, em três níveis de preservação, dos 

elementos constituidores do tombamento e ambiente urbano e sobre a definição de 

cinco perímetros de áreas envoltórias, com as seguintes denominações: 

- Área do Bexiga; 

- Área da Vila Itororó; 

- Área da Grota; 

- Quadra 035 do Setor 005; 

- Quadra 044 do Setor 009. 

 
Figura 17: Áreas envoltórias da Resolução n°22/CONPRESP/2002 
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 É importante notar que não existem no texto da resolução quaisquer 

disposições específicas para as áreas envoltórias (como, por exemplo, a determinação 

de índices construtivos diferenciados ou de ações a serem tomadas pelo 

empreendedor ou pelo poder público). Assim, qualquer atuação imobiliária nas áreas 

envoltórias fica sujeita à análise caso a caso do órgão de patrimônio, gerando 

insegurança jurídica diante da eventual discricionariedade da administração. 

 

Novo Plano Diretor - Lei Nº 16.050/14 

 A revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, através da lei 16.050/14, 

resultou na implementação de nova estratégia de ordenação territorial e de novos 

instrumentos e disposições, dos quais incidem na região do Bexiga: 

- Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 

- Zona Especial de Interesse Social - ZEIS  

- Zona Especial de Preservação Cultural – ZEPEC e Transferência do Direito de 

Construir - TDC 

- Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem - TICP 

- Parâmetros qualificadores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Áreas de 

influência dos EETU – 

Lei 16.050/14 
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 Para a região do Bexiga, foram praticamente mantidos os perímetros de Zona 

Especial de Interesse Social, com a inovação trazida pela ZEIS-5, uma nova categoria 

de ZEIS que incide sobre imóveis vazios ou subutilizados dotados de infraestrutura, tal 

qual a ZEIS-3, porém mais flexível quanto às exigências de destinação de área 

construída para Habitação de Interesse Social. Parte da ZEIS-3 instituída pela 

legislação anterior entre a Av. Brigadeiro Luís Antônio e as Ruas Treze de Maio e Rui 

Barbosa foi transformada em ZEIS-5. Por outro lado, o PDE/2014 tornou-se mais 

restritivo quanto a conceituação de Habitação de Interesse Social e Habitação de 

Mercado Popular, o que reflete na faixa de renda das famílias para as quais são 

destinadas as moradias nestas ZEIS. 

 Um dos principais objetivos do novo Plano Diretor Estratégico consiste no 

ordenamento territorial com base no transporte público, de forma a aproximar locais de 

moradia e emprego. Para viabilizar as transformações urbanísticas necessárias à 

realização deste objetivo, foram instituídos os Eixos de Estruturação da 

Transformação Urbana (EETU), definidos por faixas de influência do sistema estrutural 

de transporte público coletivo de média e alta capacidade como trem, metrô, 

monotrilho, VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), VLP (Veículo Leve sobre Pneus) e 

corredores de ônibus. Os EETU são as únicas áreas da cidade, à exceção de algumas 

categorias de ZEIS, a apresentarem coeficiente de aproveitamento máximo de 4 vezes 

a área do terreno e gabarito máximo sem limite, além de serem permissivos quanto 

aos usos passíveis de instalação, visando incentivar  adensamento construtivo e 

populacional, o uso misto e a formação de centralidades. 

 Os EETU se dividem em duas categorias: os existentes e os planejados. Para 

os EETU planejados, o CA máximo e gabarito só atingem o valor máximo após 

emissão da ordem de serviço das obras de infraestrutura que definem o eixo, a partir 

do qual a EETU é considerada "ativada".  A maior parte da região do Bexiga localizada 

entre a avenida Paulista e a ligação Leste-Oeste é composta por EETU existentes ou 

ativados através do Decreto nº 56.782/16, conforme demonstra a figura 18, elevando o 

potencial de adensamento da área em relação à legislação anterior. Todavia, não se 

pode esquecer que as resoluções de tombamento têm força para limitar os parâmetros 

urbanísticos aplicáveis e que as áreas envoltórias estão sujeitas às determinações 

caso a caso do órgão de tombamento, o que também pode significar limitação de 

parâmetros. 
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 Para viabilizar o adensamento populacional, incide a obrigatoriedade de 

atendimento da cota máxima de terreno por unidade - uma relação de densidade 

habitacional, expressa em unidade de área, entre a área total do terreno e o número 

de unidades habitacionais a serem idealmente produzidas. Além disso, para tais áreas 

foi instituída a obrigatoriedade de parâmetros qualificadores, tais como doação de área 

para calçada, fruição pública, fachada ativa, limite de vedação por muros, entre outros. 

 Foram também mantidos as Zonas Especiais de Preservação Cultural – 

ZEPEC e o instrumento da Transferência do Direito de Construir, com alterações em 

sua formulação. 

 O PDE institui, ainda, os Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem – 

TICP constituídos por “polos singulares de atratividade social, cultural e turística de 

interesse para a cidadania cultural e o desenvolvimento sustentável”, conforme 

definição do artigo 314 da referida lei. Os incentivos para estas áreas, listados no art. 

317 do PDE, dependem de regulamentação por meio de lei específica. 

 

Novo Zoneamento - Lei Nº 16.402/16 

 A revisão da Lei de Zoneamento, através da Lei nº 16.402/16, ratificou os 

instrumentos estabelecidos pelo PDE, dentre os quais os EETU, transformados em 

zonas de uso. Com a ativação dos EETU, a região do Bexiga passou a ser composta, 

em sua maior parte, pela Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana - ZEU, 

além das ZEIS-3 e ZEIS-5 estabelecidas pelo PDE e mantidas na Lei de Zoneamento. 

 No restante do território em estudo, foram instituídas outras duas zonas de uso: 

 Zona de Centralidade – ZC, que apresenta dinâmica de usos similar à ZEU, 

mas cujo coeficiente de aproveitamento máximo limita-se a duas vezes a área do 

terreno; 

 Zona de Ocupação Especial – ZOE, demarcada no entorno do Teatro Oficina. 

Os parâmetros para a ZOE são estabelecidos mediante Projeto de Intervenção Urbana 

aprovado por decreto. A demarcação desta zona no entorno do Teatro Oficina tem por 

intuito proporcionar a discussão junto à sociedade do projeto que vier a ser nele 

implantado. 
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Figura 19: Zoneamento – Lei 16.402/16 

A Lei de Zoneamento também estabelece alterações às disposições do PDE 

quanto à Transferência do Direito de Construir, especialmente quanto à diferenciação 

dos Fatores de Incentivo (Fi) conforme área dos imóveis cedentes, de forma a 

estimular a TDC de lotes pequenos; ao estabelecimento de multa no caso de não 

conservação do imóvel cedente; e à limitação da totalidade do potencial construtivo 

transferido nos últimos 12 meses a 5% do valor total arrecadado no FUNDURB.  

A análise da legislação urbanística de 2014/2016 demonstra que foram 

estabelecidos para a região do Bexiga instrumentos e disposições que visam o 

adensamento populacional e construtivo, a dinamização dos usos presentes na área, a 

produção de moradia e a preservação do patrimônio cultural, com a mudança dos 

possíveis locais de adensamento, em vista da alteração dos critérios de ordenação 

territorial (atualmente em função da existência de transporte público de alta e média 

capacidade no entorno). 

 

Conclusão 

Tanto a legislação urbanística de 2002/2004 quanto a de 2014/2016 

reconhecem a região do Bexiga como área de centralidade com potencial de 

transformação, estabelecendo instrumentos para viabilizar adensamento, qualificação, 
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uso misto e produção de moradia social associados à preservação do importante 

patrimônio histórico da região. Entretanto, a incidência de resolução de tombamento 

que não estabelece os parâmetros incidentes nas áreas envoltórias resulta em 

fragilidade jurídica, afastando empreendedores e dificultando as transformações 

pretendidas. O PDE/2014 institui a possibilidade de implantação de Projeto de 

Intervenção Urbana – PIU, a ser instituído por meio de decreto, e que pode induzir 

transformações em qualquer área da cidade. Todavia, entende-se que tais projetos 

não teriam força para sobrepor resoluções dos órgãos de tombamento competentes. 

Entretanto, é importante destacar que não é por ausência de normas e 

instrumentos que as transformações não ocorrem. Conforme exposto, a legislação 

urbanística paulistana determinou uma série de instrumentos que podem ser aplicados 

na região do Bexiga, mas cujo êxito depende da aceitação do mercado e do incentivo 

e esforço do poder público em promovê-los. Ou seja, o entendimento das autoras é 

que não há necessidade de criação de novos instrumentos para equilibrar o 

desenvolvimento urbano com a proteção do patrimônio. Existem instrumentos 

suficientes e passíveis de aplicação, dos quais alguns ainda aguardam 

regulamentação ou mesmo uma revisão (por exemplo diretrizes e ações específicas 

das áreas envoltórias do tombamento do Bela Vista), que poderiam promover o 

desenvolvimento sustentável da cidade compacta e do patrimônio cultural gerando 

urbanidade. 

2. Os limites da Cidade Compacta 

2.1 Cidade Compacta: Habitação e Urbanidade 
	  

APRESENTAÇÃO DE NADIA SOMEKH 

 O PDE 2014 da cidade de São Paulo tem como diretriz a produção da cidade 

compacta. A Política municipal de preservação ainda não dá conta das questões 

urbanísticas que enfocam a Cultura, os espaços públicos e sua apropriação, de forma 

fragmentada. A questão Habitacional poderia se apoiar nas pré existências para a sua 

produção, porém os conjuntos habitacionais  traduzem a lógica paulistana de 

demolição construção. Diretrizes de Preservação vem sendo construídas para 

democratizar o Patrimônio e contribuir na produção da cidade compacta. 
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 A fala de Nadia Somekh foi dividida em três partes: mitos e verdades, limites da 

cidade compacta e exemplos de projetos urbanos. Primeiramente, Nadia desmente o 

mito de que o tombamento congela as possibilidades que o bem possui. Para ela, o 

tombamento é uma forma de trazer o contemporâneo para a história da cidade. O 

descaso do poder público com o patrimônio também é um mito, pois o poder público é 

um reflexo da sociedade, ou seja, de como ela valoriza o seu patrimônio. Então, a 

representante do CONPRESP se pergunta: qual o valor que a nossa sociedade dá 

para o patrimônio? 

 Nos EUA, por exemplo, há incentivos econômicos para os proprietários de 

bens tombados, enquanto na realidade brasileira, esses instrumentos ainda estão 

sendo construídos. No momento atual, a gestão do patrimônio está fragmentada e isso 

precisa ser resolvido. Além disso, no Brasil, formam-se poucos novos alunos para o 

patrimônio, pois a educação pública não se preocupa com essa articulação.  Segundo 

Nadia, o patrimônio é uma questão urbana, portanto é necessário verificar os 

instrumentos que temos para sua preservação. Para ela, o DPH produziu uma imagem 

equivocada para a população e, por esse motivo, a nova política do Conpresp é de 

abertura de diálogos, valorizando o contexto urbano e social e não apenas o 

monumento. Na segunda parte, Nadia Somekh define o conceito de “cidade 

compacta”, citando os seguintes aspectos: evita expansão sobre as áreas rurais e 

áreas de preservação ambiental; aumenta o desempenho da energia; reduz o nível de 

poluição; reduz consumo de recursos; sustentável e promove a equidade; favorece os 

contatos pessoais em espaços coletivos com significado. 

 Em suma, a “cidade compacta” é uma forma de colocar mais gente onde tem 

mais infraestrutura, juntamente com a tentativa atual de ampliação do transporte 

coletivo/ viagens a pé /bicicleta. Assim, as cidades contemporâneas têm necessidade 

de ampliar a importância da proteção do patrimônio cultural, bem como dos espaços 

públicos, garantindo identidade e democracia urbana. 

 Por fim, na terceira parte, Somekh afirmou que os projetos urbanos podem 

financiar a salvaguarda por meio de três elementos: inventário, tombamento e 

preservação/conservação. No Brasil, normalmente, as duas primeiras etapas são 

concluídas, mas se avança pouco na terceira.  Ainda assim, é possível valorizar as 

pré-existências nos projetos urbanos. A questão é como fazer isso. A palestrante cita 

um exemplo de projeto urbano em Bolonha, que preserva o patrimônio e contou com 

participação social, habitação social, cooperativismo e ações de combate a 
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gentrificação. É um modelo a ser seguido, pois em São Paulo, os empreendimentos 

imobiliários dominam os projetos urbanos. No caso de São Paulo, os instrumentos 

previstos no novo plano diretor podem incluir a produção de espaços públicos e 

preservação efetiva do seu patrimônio cultural. Como iniciativa do Conpresp, Nadia 

Somekh apresenta o programa “Bexiga: Fábrica de Restauro”, que inclui 900 bens 

tombados. Este prevê uma mobilização para a recuperação do bairro, com uma nova 

forma de gestão, capacitação de mão de obra, instrumentos de captação de recursos 

e recuperação de moradias e participação social - aos moldes do que foi feito na Vila 

Maria Zélia. Os bens tombados como Museu da Cidade mostram as formas de morar 

em São Paulo, de acordo com o período, ou seja, os imóveis tombados contam a 

história da cidade, por meio dos elementos que ilustram a memória do local.  Por fim, 

Nadia deixa o convite a todos para participar da Fábrica de Restauro, que está em 

fase de ampliação, envolvendo as Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Escola 

Mackenzie, FAAP e USP e a Jornada do Patrimônio, que acontecerá em 27 e 28 de 

agosto de 2016 e já está convocando voluntários.  

 

2.2  Gentrificação e Patrimônio: o Caso do Bexiga 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

AUTORA: SARA FRAÚSTO BELÉM DE OLIVEIRA  

ORIENTADORA: NADIA SOMEKH 

DEFESA: 26.02.2018 

 

A dissertação abordou o bairro do Bexiga e as diretrizes para o seu futuro 

urbano, tendo em consideração as pré-existências e o desenvolvimento comunitário. 

Bairro tombado - com um quadro de edifícios, muitas vezes, pouco conservado -, 

desde a sua origem teve uma ocupação por parte de uma classe populacional 

economicamente mais vulnerável: negros, italianos, nordestinos, e, mais 

recentemente, refugiados. Hoje, o Bexiga está localizado em sua maior parte no 

território da Bela Vista, cidade de São Paulo, encontrando-se cercado por edifícios de 

apartamentos de reduzidas dimensões, à semelhança do que o mercado imobiliário 

tem produzido, induzindo a uma expansão da área central. O Plano Diretor Estratégico 

da cidade de São Paulo (2014) e o Zoneamento de 2015 definem áreas de 

adensamento ao longo dos eixos estruturantes, englobando a área do bairro. Um 
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projeto de desenvolvimento urbano para o Bexiga foi o objeto de estudo da 

dissertação. As cidades contemporâneas, num contexto econômico e político 

neoliberal, recorrem à gentrificação, muitas vezes atrelada à gentrificação, enquanto 

estratégia de intervenção urbana para valorizar o patrimônio histórico e imobiliário. A 

partir da análise do bairro da Mouraria, na capital lisboeta, onde planos de 

desenvolvimento urbano articulados a programas sociais foram empreendidos, foi feita 

uma reflexão de como poderá dar-se a formulação de diretrizes de intervenção para o 

Bexiga. Estruturou-se a dissertação em cinco capítulos. O primeiro e o segundo 

abordaram a questão da gentrificação e da cidade neoliberal, nas suas mais variadas 

nuances urbanas, relacionando a temática do patrimônio histórico e do turismo. O 

terceiro capítulo ilustrou as transformações urbanas por que passou o bairro da 

Mouraria, com um foco maior nos últimos dez anos. O quarto retratou a materialização 

histórica do bairro do Bexiga, abordando, inclusive, a questão do seu tombamento e 

planos diretores. Por fim, o quinto e último capítulo retratou as possíveis diretrizes de 

intervenção, para promoção de um desenvolvimento urbano para o bairro paulistano, 

tendo em conta os exemplos bem sucedidos da capital lisboeta. 

Nos dias de hoje, é possível assistir-se a complexas e intensas dinâmicas de 

identidade, bem como de centralidade urbana. Devido ao contexto neoliberal existente, 

estas dinâmicas acabam por competir e ameaçar os antigos espaços de participação e 

expressão coletiva, além de punirem o conflito – neste trabalho avaliado como 

elemento positivo e que encaminha à aceitação do outro e à prática democrática - 

além de induzirem processos de gentrificação, por meio da “nova colonização” dos 

centros históricos urbanos, aliados à valorização de uma cultura, muitas vezes 

patrimonial, escolhida com fins de propagandistas e elitistas. 

 Constata-se, portanto, uma espécie de “invenção criativa” do que seria o 

patrimônio urbano relevante para ser preservado, além de carregar assim conceitos 

elitistas e segregadores a respeito de que tipo de cultural popular deve ser respeitada, 

vendida, mantida e digna de ser considerada uma verdade. Todo este processo 

articula-se a “museificação”, aplicada, muitas vezes a uma cidade ou bairro, 

considerando que o termo faz jus à possibilidade de usar, de habitar ou de 

experimentar um passado resignificado – muitas vezes por meio de políticas públicas 

ou intervenções mercadológicas – e, em seguida, comercializado, contribuindo para a 

afirmação de novos e velhos lugares de turismo. 

 A busca por esta ideia de urbanidade, com um caráter mais nostálgico, 

contribui para políticas neoliberais de intervenção urbana, com foco na reabilitação e 
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modernização de tecidos mais antigos, bem como do seu quadro edificado, 

associando a “tipicidade” ou ao pitoresco social, a um discurso legitimador da 

gentrificação. 

 Em termos gerais, o que caracteriza um projeto urbano promotor de progresso 

local está articulado às esferas econômicas, sociais, administrativas, políticas e 

ambientais. Como tal, a evolução do quadro produtivo local, pela geração de emprego 

e renda no seio das comunidades, o considerável acréscimo da autonomia fiscal dos 

governos locais e a capacidade de gestão compartilhada entre diversos agentes, 

buscando a inclusão de diferentes setores populares em um quadro de crescimento e 

evolução econômica, visam tirar proveito das especificidades e potencialidades de 

cada região, sempre partindo dos interesses da população local. A conclusão 

desvirtuada é a defesa de projetos urbanos pontuais em detrimento de um total de 

ações que englobem um plano para a cidade como um todo. 

 Como conclusão tangível de políticas e intervenções públicas, no contexto 

europeu, pode-se referir que o Estado, muitas vezes, recorrendo à adoção de medidas 

econômicas neoliberais, constatadas - inclusive, na promoção turística local, como é o 

exemplo da Mouraria -, acaba por criar e permitir ações gentrificadoras, uma vez que 

qualquer intervenção no espaço público encarece o preço da terra e prefere tratar a 

questão da moradia, como premissa cultural, isentando-se de solucionar o problema 

de oferta e demanda por uma moradia digna e acessível às classes econômicas mais 

vulneráveis, além de todo este contexto estar assente na competição entre cidades. Lá 

se foi o Estado de bem-estar social. 

 Contudo, ao mesmo tempo, no caso Lisboeta, este tenta promover a mistura de 

classes econômicas distintas, num mesmo território, e dá suporte para as associações 

locais se articularem, como é o caso do programa BIP/ZIP - bairros ou zonas de 

intervenção prioritária -, onde estão concentradas carências sociais, habitacionais, 

urbanísticas e ambientais. O problema é que tais intervenções não são o suficiente 

para assegurar a permanência do tecido social preexistente. Ninguém é contra o 

turismo ou o desenvolvimento comunitário, contudo, estes têm que ocorrer de forma 

mediada pelo Estado, visando alcançar o máximo de justiça socioeconômica possível. 

 Os resultados concretos dos dois planos apresentados na Mouraria só serão 

constatados a longo prazo. Contudo, fica claro que um sentimento de maior 

autoestima da população, promoção da identidade e valorização do bairro, além de um 

aumento da utilização e fruição do espaço público, com sua abertura para a população 

interna e externa, foram alcançados. Mas terá sido o capital social efetivamente 
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ativado e valorizado? A verdade é embora o Programa de Desenvolvimento 

Comunitário da Mouraria tenha sido um programa com várias premissas articuladoras 

do capital social do bairro, várias ações ficaram por fazer, algumas pendentes devido à 

mudança de gestão o que acarretou uma mudança de visão e de prioridades. 

Alimentar e induzir a mobilização social para depois não acompanhar até ao final a 

execução de programas, pode ser mais danoso do que deixar alguma área à espera 

de fomentos públicos para o desenvolvimento comunitário.  

 Devido ao problema que o turismo está a provocar em Lisboa, fica a questão: 

para quem destina-se o turismo cultural? Lisboa está a passar por uma intensa 

visibilidade turística o que levou ao encarecimento das habitações no centro histórico, 

graças aos alojamentos locais. A Mouraria não é um território isento do risco de 

especulação turística e imobiliária, haja visto o recente caso de intenção de 

desapropriar um edifício residencial na Rua dos Lagares, cuja mídia portuguesa e a 

mobilização de ativistas e moradores permitiu que os mesmo permanecessem no 

local. A comunicação social, em Portugal, é mais imparcial do que se observa no 

Brasil. 

Justamente devido ao exemplo português e a sua questão turística, fica a 

pergunta para o bairro do Bexiga: por onde passa, na reconversão urbana, 

a requalificação da própria história? 

 Importa, como tal, ao nível da intervenção urbana investigar e promover formas 

de mediação entre o carácter popular e típico do bairro e o seu carácter multiétnico, 

para que a salvaguarda e a reabilitação do patrimônio articule-se com a promoção do 

desenvolvimento social e urbano. 

 Ignorar a heterogeneidade dos territórios e a diversidade das dinâmicas 

culturais - a base de bairros como o Bexiga e a Mouraria –, considerando o bairro 

como um todo homogêneo não é a solução. Faz-se necessário atender à 

heterogeneidade, mas tomar as parcelas de diversidade como fatores independentes e 

mutuamente exclusivos. 

 Reduzir a ideia de diversidade sociocultural a expressões étnicas previamente 

selecionadas, obscurece a importância, não apenas de outras fontes de 

heterogeneidade social, como também dos processos de recomposição de práticas 

e representações identitárias múltiplas.  Faz prevalecer, em termos de valorização 

patrimonial, umas parcelas em detrimento de outras, levando a um zoneamento o 

das tradições a par de sobrepor determinadas identidades culturais à determinados 

territórios. 
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 O caso do Bexiga não é diferente. Não faz sentido algum utilizar e reforçar a 

cultura italiana daquele bairro, com o intuito de promoção turística, patrimonial e 

cultural, atribuindo um valor econômico e reforçando a ideia de bairros “museus”, como 

se a tradição negra, nordestina e agora de outras partes do mundo, como a africana, 

haitiana, síria ou palestina, não são importantes ou merecedoras de divulgação. É 

como se a cultural e o folclore popular não fossem importantes se atrelados à imagem 

de uma população de classe econômica mais baixa. Automaticamente, esta passa a 

não ter valor econômico, num mundo regido por leis capitalistas. Quem cria este juízo 

de valor? As regras do mercado. Está nas mãos da população contestar as mesmas e 

articular-se. Só assim será possível o capital social fazer frente à gentrificação. 

Exemplos como o inventário de referências culturais são de grande importância, para 

levantar o tecido e dinâmica que realmente existe no bairro, trabalhando com camadas 

distintas e heterogêneas. 

Trata-se de identificar, definir e escalonar não apenas a procedência, o sentido 

e o caráter social dos problemas que afetam a realidade social, como também 

os recursos e potencialidades que também compõem essa mesma realidade. Os 

projetos como expressões culturais, fenomenológicas e pragmáticas, que contribuem 

para a invenção/criação de novas dinâmicas socioespaciais/urbanísticas.  

 Admitindo que as tradições existem, conforme mostrado nos capítulos 

anteriores, estas são também, em cada momento de cada presente histórico, resultado 

de processos continuados de configurações e reconfigurações. Uma tradição pode ser 

também manipulada de forma a corresponder aos interesses de uma dada 

sociedade ou de determinados interesses econômicos ou políticos. Estar atento a esta 

realidade é de suma importância para a manutenção de comunidades. 

 Sendo assim, quais camadas devem ser trabalhadas para combater a 

gentrificação? Os indivíduos ou grupos: a população residente e utente dos locais, 

trabalhando-as transversalmente, na heterogeneidade das suas práticas 

e características socioculturais e demográficas.  Os espaços: à vizinhança próxima e 

alargada, reconhecendo as diversas interconexões entre privado e público, além de 

ver os interstícios e os espaços de transição (da casa ao pátio, do pátio à rua, da rua 

ao largo, do largo à praça). Os vários âmbitos mobilizados e tocados pela intervenção, 

promovendo-se a atenção mútua e a integração das vertentes físicas, 

sociais, culturais, históricas, econômicas. Os estudos: as pesquisas produzidas 

nas diferentes vertentes disciplinares, reconhecendo-se e cultivando-se a diversidade 
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dos saberes inerente à complexidade do real. As intervenções preexistentes: a 

valorização e a reflexão crítica sobre a experiência acumulada. 

 Dessa forma, a preservação não é vista como apenas a noção de perpetuar 

alguma coisa, alimentando uma perspectiva de imobilidade perante a história e 

perante a própria ideia de construção de identidade. Neste sentido, é interessante a 

perspectiva sobre a autenticidade como a capacidade que as sociedades têm para 

escolher livremente como querem viver o presente sem renunciarem às suas histórias 

e culturas. 

 A despolitização dos cidadãos, que produz um afastamento relativamente à 

política e aos interesses coletivos, é simultânea da crescente privatização do espaço 

público e repressão do conflito. 

 A pertença social passou a definir-se mais pelo consumo e modo de vida do 

que pela relação laboral. Estas lógicas afastam os indivíduos dos processos de 

decisão, o que se traduz, por exemplo, na elevada abstenção nas eleições, na baixa 

filiação em partidos políticos e sindicatos, na baixa participação em estruturas políticas 

locais, sejam formais, como assembleias municipais e de freguesia, sejam informais, 

noutras estruturas de intervenção, tal como no geral desinteresse pela política.  

Como relacionar tudo isso com as políticas públicas? São as pesquisas sobre a 

ação política dos indivíduos e dos grupos sociais que pressionam o Estado e podem 

(ou não) influenciar a ação real do Estado (ação essa muitas vezes diferente da 

imagem vendida), capazes de estimular o capital social de determinado bairro. Foi com 

essa direção que este trabalho quis estudar a gentrificação, contrariando a maioria das 

outras pesquisas, cujo o foco é o perfil dos novos moradores. 

Em suma, este trabalho visou contribuir para um maior aprofundamento teórico 

capaz de aumentar a capacidade de resiliência do bairro do Bexiga, face às fortes 

pressões existentes para um processo de gentrificação. Ele não se encerra em si 

mesmo. Muito pelo contrário. É só o começo de uma luta por um real direito à cidade e 

de contrução de um patrimônio cultural efetivo. O patrimônio da vida, do cotidiano. Um 

Bexiga escondido, um Bexiga encontrado. 
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3. Eventos 

3.1 Oficina Grupo de Verticalização, Projetos Urbanos e Inclusão Social e L.A.P.A. 
	  

PARTICIPANTES: Nadia Somekh, Eliana Barbosa e Danielle Dias - grupo 

Verticalização, Projetos Urbanos e Inclusão Social 

(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1461070871734407), PPGAU - FAU Mackenzie. 

Andréa Borde e Cristóvão Duarte - LAPA/ PROURB/UFRJ 

 

O G.P. Verticalização, Projetos urbanos e inclusão social (UPM Mackenzie) e o  

Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidades Contemporâneas - LAPA/PROURB 

(UFRJ) iniciam uma relação institucional para a consolidação de uma rede de pesquisa 

que se fundamenta num problema central da resiliência dos bairros históricos - 

questão ética de saber qual a essência do Patrimônio. Constituição de rede através de 

um problema de pesquisa: A reabilitação de áreas Peri-centrais. 

Quando tratamos de Patrimônio Ambiental urbano, o que se preserva? A Vida? 

Como o Projeto Urbano ajuda ou não esse processo? Projeto da cidade 

contemporânea está se tornando apenas para o capital, mas dá para construir um P.U. 

inclusivo, pensando a cidade sob a matriz contemporânea - tempo longo – processo. 

O século XXI chega trazendo novas demandas, como (1) a revisão do que 

consideramos Patrimônio, incorporando seu reconhecimento social como tal, evitando 

o patrimônio esvaziado de conteúdo para a população que o vivencia, e (2) a 

conciliação e articulação entre as três escalas: restauro, arquitetura, cidade. 

O Projeto de restauro é, ou deve ser, projeto de arquitetura, que por si só 

constrói a cidade. Propomos a articulação desses três campos - projeto de restauro, 

projeto de arquitetura e projeto de cidade - que são campos de força na atuação 

contemporânea, na medida em que se faz necessário o do que existe, pois a falta de 

diálogo entre os profissionais está modelando a cidade. Assim, através de objetos 

empíricos no Rio e em São Paulo, procuramos discutir o Patrimônio Cultural e a cidade 

contemporânea, o projeto da cidade contemporânea, da escala do restauro (pequena) 

à escala das políticas urbanas (instrumentos, TDC). 

Entendemos como principais marcas da contemporaneidade (a) os fenômenos 

que permitem que a cidade se reinvente e (b) os vazios urbanos e suas apropriações. 
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Como consenso entre os grupos, entendemos que a restauração pensa no objeto e 

não na sua relação com a cidade. 

Trabalhamos com a questão da sensibilização ao Patrimônio como herança, 

entendendo a necessidade de iniciativas de educação patrimonial, sensibilização, 

envolvimento da Comunidade e governança participativa. Se a comunidade não 

participa, como ela preserva? 

A questão conceitual da herança, na discussão contemporânea do Patrimônio 

deve ser central, trazendo a cidade como herança (De Biase) e o conhecimento do 

passado como legado do futuro (KUL). 

Além da questão da Herança, outra dimensão contemporânea do Patrimônio é 

a resistência. 

Ao tratar dos modelos de gestão de Bairros Tombados, confrontamo-nos com a 

indagação:  Aplicamos um modelo para o desenvolvimento local ou acabamos com a 

história e a cultura em nome da preservação? 

Até o momento, o tombamento acaba com os valores dos bairros tombados, 

pois a restauração elimina a historicidade (Santanna).  

Historicamente a forma mais eficaz de preservação foi a decadência 

econômica. A Política do Patrimônio atual tende a reproduzir um quadro de 

estagnação e produz o oposto do quadro de preservação: a degradação. Até que 

ponto se consegue restaurar a vida de um bairro? Assim, a questão da degradação 

torna-se  uma questão ética. 

Quando tratamos da apropriação e sustentabilidade dos espaços preservados, 

tratamos da preservação não do passado, mas sim dos valores, que sempre se 

renovam. A questão que fica é: como construir um futuro melhor a partir da 

materialidade herdada? 

Através dos casos da Lapa e do Bexiga, trabalharemos a questão não da 

preservação, mas da Resiliência dos Centros Históricos, entendendo que a 

Preservação hoje não preserva, considerando as dinâmicas passadas, presentes e as 

perspectivas futuras para esses dois territórios, considerando sua reabilitação que 

contemple resiliência e resistência, valores e ativismos.  
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3.2 Debate: Cidade como Herança: Pensando o Bexiga 
 

DATA: 07/12/2017 

CONVIDADA: Alessia De Biase 

Université Paris La Villette; Laboratório de Arquitetura e Antropologia Rede 

Internacional de Pesquisa Lieu 

DEBATEDORES: José Geraldo Simões Júnior (PPGAU – FAUUPM) e Maria Cristina 

Schicchi (POSURB – PUC CAMPINAS) 

MODERADORA: Nadia Somekh 
 

Transcrição de Áudio: Alessia 

Eu queria falar de uma pesquisa que nós acabamos agora, nós tivemos uns 

parceiros com uma cidade italiana e fizemos uma pesquisa nesta cidade sobre o 

conjunto de fortificação é uma cidade que se chama Verona, no norte da Itália, é uma 

cidade do Império Austro Húngaro até 1260 e do Império Austro Húngaro a cidade 

herda um conjunto de fortificações e são 602 Fortes que fazem o grande território da 

cidade. Então, estas fortificações que são os muros também da cidade, foram usadas 

pelos militares até à Segunda Guerra Mundial, depois da guerra elas foram 

abandonados, a presença militar todos os anos os militares saiam. Acontece que a 

partir dos anos cinquenta Associações as ONG têm necessidade de uma Sede e 

começam a ocupar esses Fortes que são do Século Dezenove, qualquer tem Forte na 

cidade que são do Século Dezesseis , então têm um patrimônio bem velho, desses 63 

lugares são ocupados 42, aqueles que não foram ocupados se transformaram em 

ruínas, então o Forte não existe mais, tem pedacinhos de pedra assim, se você não 

sabe que era um Forte não pode reconhecer, então são ruínas que não se pode, não 

são ruínas presentes, se acabaram, foram destruídas pela natureza ninguém cuidou 

desse lugar, ao mesmo tempo Verona é uma cidade super patrimonializada, tem 

coisas romanas e tal mas, 42 destas fortificações foram ocupadas a partir de 1150 até 

agora para ONG , mas que não tem nada a ver com a questão da Arquitetura Militar 

Austríaca, que não tem nada a ver com a arquitetura, são ONG de Mergulhadores e de 

Adestradores de Cachorro, imagina o que é que você pensa, eita, então não tem 

nenhuma Associação, tem Associação de Teatro que não são ligadas nesta 

Arquitetura, tem uma Companhia que faz no verão, esplêndido, magnífico Festival de 

Cinema e eles construíram uma tela, então como é que você acha? ONG tem, mas, 

nenhuma ligada à Arquitetura Militar, então nós fomos chamados pelo grupo que 
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trabalha com uma Fundação, que é uma Fundação muito grande de Verona que cuida 

muito do patrimônio de Verona e também pela Prefeitura, nós acabamos agora a 

pesquisa e apresentamos o relatório para eles, e nós dissemos isso, se nós temos 

patrimônio agora é porque a partir dos anos 50, veio gente que não tem nada a ver 

com a Arquitetura, eles não são Arquitetos, que cuidaram do lugar, no sentido que, se 

nós agora temos este patrimônio, esta herança, nós temos de reconhecer a presença 

destas ONGs e sobretudo temos reconhecer o trabalho deles, porque eu digo isso? 

Porque a  gente de patrimônio que é mais ou menos religiosos, quando vêem o que os 

biólogos dizem , ficam com o cabelo mais ou menos assim : ”Não é possível, eles 

botaram toalete dentro, eles botaram aquecimento, eles botaram isto e aquilo” mas, 

eles fizeram tudo pensando no lugar, eles não transformaram isso em lugar não 

agradável, eles tinham de utilizar o lugar no inverno, aqui não está frio, em são Paulo, 

mas tem inverno muito húmido em Verona mas, para nós no inverno, temos de fazer 

reunião com echarpe, chapéu é normal, têm de organizar festas, puseram uma 

cozinha , uma série de coisas mas, então, o que é que significa reconhecer o que é 

que eles fizeram? Reconhecer que eles tiveram cuidado com este lugar, mesmo que 

eles transformaram este lugar, estes lugares estão ainda conosco porque eles tiveram 

cuidado, então, o reconhecimento do trabalho, o reconhecimento da manutenção que 

eles fizeram, o cuidado, para nós é muito importante e neste relatório final, que nós 

fizemos, dissemos, por exemplo, muito bem, tem regras do patrimônio para fazer 

algum trabalho, de materiais que tem de utilizar, mas nós achamos que é muito 

importante também, botar todo o mundo numa mesa destas ONGs e fazer uma 

transmissão de saberes, então fiz um banheiro dentro da fortificação, porque não 

tinham banheiros, eram lugares sem banheiros, eu fiz assim, outros fizeram de outra 

maneira, então quando disseram, o técnico da Prefeitura tem de dizer, você fez assim 

mas se eu lhe disser que tem uma maneira com materiais mais baratos e uma maneira 

mais interessante de fazer, sem questionar a maneira como eles fizeram, sem destruir 

o que eles fizeram, destruir tanto do ponto de vista simbólico, nós não reconhecemos 

aquilo que vocês fizeram em nada, vamos botar para fora, gente, tem tanto de 

oportunista concreto, então herdar, é também herdar isso, herdar com uso, então nós 

fizemos do lugar, mas morar é outra coisa, morar é muito importante, morar é uma 

ação, então se nós queremos uma cidade, temos de dar às pessoas da cidade uma 

liberdade de morar e de fazer transformações, para morar melhor. 

Então, por exemplo  teve neste grupo sobre as Fortificações de Verona, um 

Arquiteto que é super religioso, o papa da arquitetura Militar Austríaca, super “expert” 
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sobre isso, para ele para exemplo, é inviável deixar estas pessoas dentro, só é 

possível se nós fizermos pedagogia com eles, para que eles pensem que são um 

patrimônio, eles já estão, eles já consideram a própria Sede da ONG deles um 

patrimônio, eles cuidam, eles fazem com que este lugar exista, sem a Prefeitura dar 

dinheiro, sem ter nenhuma espécie de ajuda da Prefeitura, eles abrem ao turismo, eles 

organizam atividades culturais, por exemplo, o cinema moderno, tem Teatro, 

frequentado pelos turistas, por Escolas, por exemplo, então eles sabem que estão 

numa Fortificação do Século Dezenove, eles sabem muito bem, eles cuidaram, por 

exemplo, têm uns jardins em frente que são maravilhosos, eles tiraram todas as ervas 

daninhas que estavam comendo a arquitetura, sempre cuidam disso, para revelar no 

melhor sentido, a arquitetura, sem ser Arquitetos, sem ser gente do patrimônio mas, 

moradores,  por serem uma Sede. 

E a terceira e última coisa, que é ligada à questão da escala, eu faço uma 

questão aqui, mas faço a mesma questão na França, é em geral, porque é nós temos 

de utilizar as mesmas categorias do patrimônio de conservação? Eu faço essa 

questão...eu explico e você percebe o que estou trabalhando, três pessoas me falaram 

ontem de Projetos muito lindos que eles estão fazendo, Inventário Participativo, eu 

acho as acusações que estão fazendo no Bixiga de participação, o trabalho que nós 

vimos ontem do CPC, super interessante, o trabalho com os moradores, e porquê nós, 

quando o trabalho se volta como outra opção, não um é o trabalho de cima para baixo, 

o trabalho de organização é de cima para baixo, aquele ali é um patrimônio então  

tombamento da situação, quando nós dividimos, aí concordo com vocês, dividimos o 

feito que nós podemos escolher porque nós utilizamos as mesmas categorias que a 

patrimonalização que é um processo de alto para baixo, faço um exemplo, porquê nós 

temos de utilizar a questão de inventário, são todas categorias e processos que 

pertencem à política que é de alto para baixo, então, eu acho que o que vocês estão 

fazendo, tem que ter uma força maior, escolhendo um outro tipo de  categorias que 

não seja aquela que recrutar as mesmas categorias do patrimônio porque são elas que 

funcionam, não, a força da cidade a força do que vocês estão fazendo é para mim de 

verdade mas têm de usar outras categorias porque nós vamos retumbar nos mesmos 

erros, olha, fomos de carro passeando no Bixiga e muitas casas direto com janelas 

com  grades, mas está em ruínas, tem grades mas está em ruínas, então porque 

temos categorias, por exemplo, selos, tombamento, registros, que são categorias que 

pertencem a instituições que vocês querem  questionar, porquê utilizar as mesmas 

ferramentas?A questão é, nós, acho que podemos pensar numa maneira de pensar a 
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cidade como herança sem cair nas categorias que são aquelas que, pensa herança, 

também bloqueada, gaseificada, como correio, então, a questão é, eu termino fazendo 

o exemplo do Teatro Oficina, quem tem a ação, a ação mesma é interessante, a ação, 

então, como nós podemos herdar a cidade fazendo uma ação social também, sobre a 

questão de inventar uma maneira de herdar duma cidade, um conjunto de arquiteturas 

de uma cidade, o que é que isso significa? Obrigada. 

 

Assistência: 

Sou Danielle, a fala da Alessia e do José Geraldo também lembrou um caso, 

que não sei se teve oportunidade de visitar que é a Vila Itoróró, esse processo quando 

ele vai..., ele tem uma história longa, quando ele vai para o Conselho Estadual com 

detalhes, ele vai ser tombado? Ou, o professor Bezerra de Menezes e ele pede vistas 

do processo e ele faz um parecer brilhante nesse o processo que explica até também, 

o tombamento do Bixiga como Bairro, ele diz o seguinte: ”que se o tombamento não 

puder considerar o campo e o aspecto do cotidiano do trabalho, então ele não é, ele 

não pode, ser usado no imóvel como a Vila Itoróró”, porque a idéia era que se 

transforma-se em um Centro Cultural, com função pública, em um prédio público mas, 

abandonando o campo do cotidiano pelo campo do trabalho, que, a questão do 

patrimônio é uma questão de qualificação de todos os aspetos da vida e não apenas 

da qualificação no aspecto cultural, nesse ponto olhando o tombamento do Bixiga, de 

fato se a gente for olhar o  tombamento desse Bairro como um tombamento de 

arquitetura dentro do mesmo território o tombamento não seria para qualificar aquele 

Bairro nem nada, mas quando você observa o tombamento do Bixiga como um 

tombamento urbano com forma de urbanidade, como tombamento do espaço, do 

suporte que sustenta as práticas sociais que acontecem naquele Bairro, eu vou lá e 

está cheio de vida, as casas estão descascadas, tudo bem, você tem cortiço, um modo 

de morar, porque é que o cortiço não é importante como modo de morar, da mesma 

forma que a Casa Portuguesa está para os Campos Elísios? Então, eu fico-me 

perguntando sobre esses aspetos, é evidente que você tem de qualificar esses 

espaços, eles necessitam ser qualificados, mas como processo social ele também tem 

tanta relevância, tanta importância quanto o imóvel nos Campos Elísios, o imóvel dos 

Campos Elísios a gente considera, vê aquele tombamento como, olha, que 

interessante os Barões de Café, mas o tombamento do cotidiano, do que não é..., a 

gente não está falando da arquitetura, a gente não está falando da qualidade 
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arquitetônica, a gente está falando do campo do trabalho, do campo social, porque é 

que esses aspetos não podem ser considerados nesse tombamento, até com a fala do 

colega, não é? Essa densidade técnica, porque é que quando chega a esse 

tombamento a gente tem de falar assim... da argamassa, ou dos italinos, o Bixiga 

sempre foi um Bairro plural ele foi um Bairro que, ele não foi ocupado por italianos 

ricos, foram italianos do sul, italianos pobres, junto com esses italianos estiveram os 

escravos libertos, que conformavam esse Bairro múltiplo, então nesse ponto eu olho 

para o Bixiga eu vejo assim, a gente tem um problema com a argamassa, mas a gente 

não tem um problema com o objeto do tombamento, o objeto do tombamento ele é o 

campo social e o Bixiga sustenta isso, o tombamento desses imóveis sustenta esse 

aspecto social, então é mais essa a questão, de fato, se a gente pensar em 

engessasse, o que engessar significou, o que é o tombamento do imóvel por imóvel o 

tombamento ele não consegue traduzir o pensamento por trás do estudo num 

instrumento e talvez aí seja um problema de instrumento de encontrar novos 

instrumentos que não seja o tombamento, só pegar pela materialidade, que seja os 

instrumentos urbanos ou outros, não sei, ou que não tenham , não sei, essa discussão 

é que a gente precisa ampliar e aprimorar, mas eu não sei se é de fato assim pensar 

porque o tombamento ali  tem uma relevância, agora que outros instrumentos podem-

se somar a ele para que sim de fato a gente tenhamos sim de fato um Bairro que seja 

preservado materialmente, porque socialmente ele está, que as pessoas sabem onde 

ele está, então são essas as questões, obrigada! 

4. Workshop: Bexiga: Verticalization, Heritage and Urbanity 

4.1  Descrição 
Bixiga, um dos primeiros bairros operarios loteados fora do centro histórico. 

Bixiga concentra um terço dos edifícios tomabados na cidade. Sua singular morfologia 

urbana acomoda tipologias edílicas do fim do séc. XIX e do começo do séc. XX, que 

hoje precisam de reabilitação, ao passo que as políticas de conservação e 

preservação muitas vezes impedem as dinâmicas de renovação. Por fim, o bairro 

concentra uma efervescente cena cultutal, que se alimenta da existência de um agama 

de atores, como ONGs, Companhias de teatro, grupos de dança e música. O Teatro 

Oficina e a Escola de Samba Vai Vai são os exemplo mais conhecidos. 

O bairro é um dos mais densos da cidade. Consequentemente, o grau de 

ocupação e apropriação da rua e dos espaços públicos do bairro é alto. A ausência de 
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espaço e a intensidade dos usos muitas vezes gera contradições e contestações. Os 

conflitos dentre as diferentes visões para o presente e o futuros do bairro são 

evidentes. 

O bairro é um fragment urbano rico e complex. Apela à imaginação, mas 

também requer um exercício coletivo de indagação, ao imaginar qual o future 

desejável para o Bixiga e como alcançá-lo. A presente oficina tem a finalidade de 

trabalhar com essa proposta. 

O workshop, promovido pelo grupo de pesquisa Verticalização, Projetos 

Urbanos e Inclusão Social no Mackenzie, OSA KULeven e L.A.P.A/PROURB UFRJ 

partiu de um agama de conflitos e potencialidades característica desse fragment 

urbano dinâmico, com o objetivo de traçar cenários para o seu desenvolvimento future. 

A oficina (co) produziu esses cenários, nos quais o desenho urbano e a governance se 

unem, levando em consideração as políticas urbanas atuais, diretrizes de preservação, 

premissas de conservação e uma infinidade de demandas conflitantes provenientes 

dos diferentes atores. 

O objetivo foi embasar a governance urbana no context de bairros históricos. A 

formulação de um projeto urbano (ou projetos), através de exercícios de desenho 

urbano, é um dos passos para esse objetivo. Essa oficina pretendeu desenvolver 

esses projetos se alimentando das políticas urbanas atuais, da dinâmica urbana, das 

demandas imobiliárias e do re-encantamento urbano corrente e muitas vezes 

deflagrado pelo ativismo. 

O workshop contou com palestras que deram cum panorama sobre as 

questões da ação na cidade contemporânea, como forma de construção coletivas de 

pressupostos para a reabilitação de bairros históricos. 

Essa oficina aconteceu de 02 a 09 de abril de 2017, tendo sido concluída com a 

exposição dos trabalhos na Vila Itororó. Evidentemente, a exposição pretendeu 

engajar as várias comunidades da área. 
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4.2 Cronograma 

 
 

 

 

 

10:00
Profª.  Drª.  Nadia  Somekh  -‐  Mackenzie
Prof.  Dr.  Bruno  De  Meulder  -‐  KULEUVEN
Profª.  Drª.  Mariana  De  Sousa  Rolim  -‐  SMC  -‐  DPH
Prof.  Dr.  José  Geraldo  Magalhães  Júnior  -‐  Mackenzie
Profª  Drª  Ingrid  Hötte  Ambrogi  -‐  Mackenzie

Lecture:	  Carlos	  Leite	  SPURBANISMO

09:00  -‐  10:00 Ilana  Bessler  &  Amanda  Areias  -‐  Mackenzie Vila  Itororó  -‐  R.  Pedroso,  238
10:00  -‐  18:00 Fieldwork/  Visita  a  Campo Bixiga

19:00  -‐  21:00
Lecture:  Carolina  Nader  and  Lícia  Oliveira

CPC  -‐  Casa  de    Yaya  -‐  R.  Major  
Diogo,  353

09:00  -‐  18:00 Fieldwork/  Visita  a  Campo Bixiga
19:00-‐23:00 Atelier  -‐  Mackenzie R.  da  Consolação,  930

09:00  -‐  13:00 Fieldwork/  Visita  a  Campo Bixiga
14:00  -‐  18:00 Prof.  Dra.  Andrea  Borde  -‐  L.A.P.A  UFRJ

Prof.  Dr.  José  Geraldo  Simões  Junior  -‐  Mackenzie
Profª  Drª  Ingrid  Hötte  Ambrogi  -‐  Mackenzie
Marcelo  Fonseca  Ignatios  -‐  PMSP  -‐  SP  URBANISMO
Jeroen  Stevens  -‐  Insurgent  Urbanisms

18:00  -‐  19:00 Prof.  Dr.  Bruno  De  Meulder  -‐  KULEUVEN
Break

20:00	  -‐	  22:00 Primeira	  Apresentação/	  1st	  Pinn	  Up	  apresentation
A3	  -‐	  Pressupostos/	  Premisses

09:00  -‐  18:00 Atelier  -‐  Mackenzie R.  da  Consolação,  930

19:00  -‐  21:00
Evening  with  local  stakeholders/  Encontro  com  as  associações,  
entidades,  ONGs  do  Bairro Bixiga

09:00  -‐  22:00 Atelier  -‐  Mackenzie R.  da  Consolação,  930

09:00  -‐  22:00 Atelier  -‐  Mackenzie Vila  Itororó  -‐  R.  Pedroso,  238

08:00 Deadline	  exhibition/	  Prazo	  para	  finalização	  da	  montagem Vila	  Itororó	  -‐	  R.	  Pedroso,	  238

11:00  -‐  13:00
End  of  the  workshop  -‐  openning  of  the  exhibition/  Fechamento  do  
workshop  e  abertura  da  Exposição Vila  Itororó  -‐  R.  Pedroso,  238

Others: Hugo Louro
Ilan Szklo

Heritage Department Director:Mariana Rolim

NovoOlhar NGO Paulo Santiago

02/04/2017

03/04/2017

04/04/2017

05/04/2017	  -‐	  Palestras/	  Lecture	  day

06/04/2017

Openning/	  Abertura

R.  da  Consolação,  930

Organização:  Grupo  "Verticalização,  projetos  urbanos  e  Inclusão  Social"  (coord.  Nadia  Somekh)  -‐  OSA  Research  group    
(Prof.  Bruno  De  Meulder)/  Comissão  de  Organização:  Eliana  Rosa  de  Queiroz  Barbosa,  Jeroen  Stevens,  Sara  Belém

07/04/2017

08/04/2017

09/04/2017

Vila  Itororó  -‐  R.  Pedroso,  238
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4.3 Palestrantes 
 

Nadia Somekh 

 
Professora emérita da FAU-Mackenzie, doutora pela FAU-USP. Foi presidente do 

CONPRESP e diretora do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São 

Paulo. Foi presidente da EMURB e secretária de Desenvolvimento Econômico de 

Santo André, entre outros cargos públicos. Foi Diretora da FAU Mackenzie e 

Coordenou a estruturação do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

do Mackenzie. Conselheira da UIA (União Internacional de Arquitetos 2008/2017) é 

conselheira do IAB. Professora convidada do IUP (Institut d’Urbanisme de Paris) e da 

Universidade de Cergy Pontoise. É Autora de livro: A Cidade Vertical e o Urbanismo 

Modernizador?, entre outros livros e artigos, pesquisa verticalização das cidades 

brasileiras e projetos urbanos na metrópole contemporânea. 

 

Mariana de Sousa Rolim 

 
Diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura do Município de São 

Paulo, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie), e professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nove 

de Julho. Arquiteta e urbanista (2000), com mestrado em Arquitetura e Urbanismo 

(2006) e especialização em Sustentabilidade: governança corporativa e 

responsabilidade social (2011), todos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi 
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pesquisadora visitante na Università degli Studi di Ferrara (Itália), professora do curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. De 2008 a 

2013, atuou como superintendente executiva da Fundação Energia e Saneamento, foi 

responsável por projetos de tutela e valorização do patrimônio industrial relacionado a 

energia e água. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em 

patrimônio histórico, atuando principalmente nos temas de gestão e preservação do 

patrimônio, projetos de restauro e história da arquitetura. 

 

José Geraldo Simoes Jr. 

 

Possui pós-doutorado em Urbanismo pela Technische Universität Wien - Austria 

(2010). Desde 2000 é professor-adjunto da FAU da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, onde exerceu o cargo de Coordenador da Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (2001-2004) e de Coordenador Geral da Pós-Graduação (2004-2008). 

Entre 2012 e 2016 foi conselheiro do Conpresp, representando o IAB. Assessor 

científico da Capes, do CNPQ, da Fapesp e do FCT-Portugal. Membro de Conselho 

Editorial dos periódicos Arquitextos e Cadernos de Pós-Graduação PPGAU-

Mackenzie. Revisor dos periódicos Cadernos Metrópoles, Revista CPC-USP, Revista 

Risco, Editoras SESC, SENAC, UNESP e Imprensa Oficial. Mestrado em 

Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas /Escola 

de Administração Pública (1985-1990). Áreas de atuação: História do Urbanismo, 

Projetos Urbanos, Patrimônio Cultural.  

 

Ingrid Hötte Ambrogi 

 

Doutora em História Social - FFLCH -USP (2005), Mestre em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano IP-USP (1997), graduada em Pedagogia pela PUC-SP 

(1985). Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Arte e 
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História da Cultura e do Curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Desenvolve pesquisas nas áreas de História da Cultura e Educação com 

temáticas sobre processos educativos, prédio escolar, a cidade de São Paulo e 

organização de arquivos e acervos. É lider do grupo de pesquisa Arquivo, memória e 

cidade, no qual tem se dedicado ao acervo do Projeto Museu de Rua, desenvolvido em 

São Paulo durante os anos 70 , a proposta é organizar e digitalização esse acervo 

para disponibilização à população em geral, tornado lugares de memória da cidade 

visiveis aos transeuntes. 

 

Thales Marreti Rosa 

 
Thales Marreti é cientista social formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP (2013). Atuou na área de Direitos Humanos junto à 

Comissão Teotônio Vilela, aonde desenvolveu pesquisas sobre instituições de 

privação de liberdade. Atualmente é mestrando da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP aonde pesquisa sobre as possíveis aproximações entre 

planejamento urbano, preservação do patrimônio cultural e participação popular 

através do "Concurso de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bexiga". 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (2013). 
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Jeroen Stevens 

 
É arquiteto e urbanista. Ele está atualmente envolvido em uma pesquisa de doutorado 

no Grupo de Pesquisa OSA em Urbanismo e Arquitetura na Universidade de Leuven, 

na Bélgica. Sua obra explora o nexo de movimentos de ocupação urbana e 

paradigmas do urbanismo. Sua pesquisa é desenvolvida com o apoio da Cooperação 

Belga para o Desenvolvimento e realizada em estreita colaboração com movimentos 

sociais, coletivos culturais, associações de direitos humanos e instituições 

governamentais em São Paulo. 

 

Andrea de Lacerda Pessôa Borde 

 
Arquiteta e Urbanista (1986), Mestre em Artes Visuais (1998) e Doutora em Urbanismo 

( 2006) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com Estágio Doutoral em Projeto 

Urbano et Arquitetônico (2004/05) por Paris Belleville e Pós-Doutorado em Arquitetura 

e Urbanismo (2013) na UFBA. Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e 

do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ. É Líder do grupo de 

pesquisa LAPA (Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidades Contemporâneas) do 

diretório de pesquisas do CNPq onde coordena pesquisas sobre Patrimônio Cultural e 

Vazios Urbanos. É Coordenadora de Pesquisa e Extensão do PROURB/UFRJ. Integra 
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o GT-SIMAP (Grupo de Trabalho instituído para implantação do Sistema de Museus, 

Acervos e Patrimônio Cultural/ UFRJ). É consultora ad-hoc do CNPq e FAPERJ.  

4.4 Imagens 
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4.5 Reflexões: Projetar o Bexiga 
“Analysis departing from three of the main point of the neighborhood. Process of 

reading and interpreting from specific meaningful locations. Each had its own 

particularity and proper relations between infrastructure, built and open spaces and 

with the heritage – immaterial and spatial – present in the neighborhood. We started 

looking at the built space but understanding each particular moment. If you looked at 

VaiVai the activities that happen there were never related to the small building that you 

see in the picture, close over the streets around it. If we look at the spaces around Dom 

Orione, we see that the original grid from the neighborhood altered dramatically by the 

imposition of infrastructure of highway order, which creates a shift...the remaining small 

green pockets and the bigger developments that happened along the Rui Barbosa 

Avenue, along this infrastructure. Further north, closer to the city center, we see how 

the grid was altered, at least adapted, to the topography which is present. Not only that, 

but also the neighborhood, the city center, developmental along its edges and along 

the main infrastructure. 

Nevertheless, there is still a big contrast between the big scale development, 

giving back to the small grid. The small grid is really important to the neighborhood as 

we witnessed things happening there that might not have space in other areas of the 

city. There are a lot of informal housing and cortiços, a lot of small shops and 

amenities, small headquarters of civil society organizations, apparently they find a 

place in a small grid, so close to the city is difficult to do elsewhere. 

Secondly, if we look at the topography at this three different spaces, obviously 

Bixiga neighborhood is characterized by the three rivers that rupture it on its edges and 
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in the middle of it:...So this is a general frame for all the three projects. But if we look 

more closely to Praça 14 bis, we witnessed that along the topography lines there are 

some fragments of vegetation left along the topography lines which have some 

potential, it is clearly a structure and also leaves obviously some empty spaces along it, 

because these very steep spaces are not profitable for development, but are clearly a 

profit for the neighborhood. So either these spaces are not built or there are walls, to 

level the terrain and to give space for bigger developments. These are some images 

that you see here. 

Along these big walls that found there are open spaces combined with it. So you 

have big walls and a complementary space that for the moment is informally used. 

Important obviously is the fact that Praça 14 bis is a collector for all the streets. Is the 

lowest point of the neighborhood, so all the eater comes together at a specific space. If 

we move up north we see a similar system although even more dramatic, along the 

little creek of Bixiga river, there is a huge wall separating the main street from this wide 

highway in the lower part of the valley and we see it´s a system that not only exists 

along main development on the right but also can be being in the whole neighborhood, 

actually it generates a linearity from north to south , which provides the accessibility, 

and from east west is more "informal?" 

Lastly, we have the infrastructure that was literally imposed on the valley 

system, at least on the outskirts, we witnessed that Sao Paulo is characterized by this 

heavy car based infrastructure, but we noticed there is a change in what is  For 

instance, Paulista Avenue on weekends is closed out in the weekends, also most parts 

of Minhocão in the north, and actually what this groups was discussing is that the 

viaduct that is lying in the top of the river is actually a missing link in the system of 

boulevards that are turned car free gradually. Not only that but they also connect the 

main parks that are situated in this densely built part of the city. Another thing to add is 

the that probably the new metro is suppose to be built in this roundabout, so they 

thought about why not downscale the infrastructure that is already there. 

What not take what would happened if we do this? Similarly, but different, 

around Dom Orione Square, where there was a highway system implemented in the 

middle of the city, in the middle of the neighborhood. The access was organized on the 

center, instead of on the outskirts. 

And they also though similarly, why not downgrading, closing down, 

downscaling the infrastructure that crosses the heart of the neighborhood, at the same 
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time making available new ways of development in this part. Lastly, this picture shows 

a clear intention to connect the city center towards the neighborhoods, but remains as 

intentions at the moment, but it´s not yet accomplished. 

1st 14 bis 

They witnessed the square as the gathering point of three different systems, the 

green flags that are still there, the fragments of green in the neighborhood, that access 

nerves and gather at the square, and the highway infrastructure that is downscaled as 

an urban boulevard. To overcome the topography, which is very present, they thought 

of a bridge structure, which links the corners of the square, that also works as an open 

air audience for the samba school. Sections: new connections are made, it can work as 

platform towards the samba school and the place underneath the roundabout can be a 

rainwater collection. Envisioned the character changes dramatically, different scenarios 

to illustrate ow this new infrastructure can be used. 

Secondly, Dom Orione, by rethinking how cars enter the neighborhood we can 

also rethink how the spaces develop contrast between small scale and large streets, 

which refers to the Italian history of this neighborhood (versus) quieter scale of streets 

which also accommodate new projects, without destroying the scale of the parcellation. 

Not only illustrate the two different axis but also new ways of collecting - binary new 

Dom Orione square and downgraded elevated highway infrastructure, that also 

accommodates the new subway exit that enters directly to the park. Exercises on how 

to relate these different scales, how can housing typologies work with it. 

For the end of Rua Barbosa, how this new system can relate to the continuation 

of Minhocão. Lastly Teatro Oficina, where we tried to strengthen the character of this 

garden space which is already there established in the shadow of the infrastructure 

which provides new connection from Teatro Oficina towards the city center but also 

Teatro Oficina becomes part of this structure, providing more room for the theater, 

which they´ve asked for quite some time. 

The system of walls than transforms into the grid of the original grid of Bixiga 

neighborhood where we thought of new connections east west , which are still quite 

informal and the end of the system a new multifunctional square underneath the flyover 

in the section, this two figures, the garden and the field, they come together under the 

highway infrastructure, from Oficina towards the new housing typology towards market 

building component. 
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What if we think of these three projects as one? A way of thinking about how 

Bixiga can evolve, how can we maintain the characteristics and the qualities of the 

neighborhood and at the same time think of how can we evolve, how can we guide the 

development pressure and transformation of the next three years?” 

Eliana 

“Contribution of this work and how from here onwards we start reflecting always 

a pleasure to have different looks from different cultures, which sometimes review 

structures that are there, but reusing the space and understanding the space on its 

complexity - on the daily basis sometimes we cannot see it or grasp it fully - and 

sometimes we cannot see that the solutions could be easier than what we initially 

envisioned. Sometimes cultural differences are very hard to deal with but they are very 

necessary for us to evolve in our little bubble of thought. The outcome of this workshop 

specifically from the designs, but also from the daily basis of our debate, stresses that, 

even though is hard we have to always make an effort to work together in within 

different cultures.” 

Bruno de Meulder 

“It is my first ever time in Sao Paulo, don’t expect any wisdom from us. We can 

here with ten Belgians, we are very happy, as my first time here in Sao Paulo, don´t 

expect any wisdom, any truth, we are grateful that you hosted us, that you 

accompanied us that you invited us, to have a look together with you to some quite 

intriguing issues. 

The blind who is talking, the autistic, the autistic the blind, we are surely not 

from this culture, we don´t know the city, we don´t have any pretension to know 

anything about the city, we are just overwhelmed about it, but as being autistic and as 

being blind, we perhaps see other things than you see. 

As we are handicapped, as we don´t know the culture, the city, as you 

bombarded us with all kind of information, real estate, this that,...infiltrated, it´s also like 

a shower, we tried to grasp it, but in a week you cannot absorb too much of that. 

We are autistic but the autistic they have the capacity of compensating what 

they cannot catch with the years but they cannot capture about being in the culture, 

they capture it by looking in a different way. The deaf people see much better, the blind 

people hear much better, so we capture perhaps a few other things, we see a few other 
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things and these other things perhaps, in the clash of cultures, of approaches, of 

knowing and unknowing can reveal some other elements. 

It is an extremely difficult thing to start with an idea of heritage if you are not part 

of knowing what could be heritage. 

I´m my little Flemish town I can tell you exactly what is heritage, it´s about 

collective memory, it´s about values attached to things, I wouldn’t know what has to be 

attached to be valuable to you. 

And off course, landing in Sao Paulo and having to be in this city in complete 

turmoil it raises also a kind of epistemological question, a city that is so young and a 

city that is a meanstreem of transformation, where everything seems to be changing, 

nothing seems to be fixed, thinking about the fixed, thinking about heritage, things that 

you keep, things that you cherished, where everything seems to be there to be 

changed, to be there in the meanstreem of modernity, of modernization, of changing 

overnight and becoming something else. 

What should be? 

Surely as an outsider, in this turmoil, in the meanstreem of modernity, of 

continuous transformation, the city is built one, two, three or four times in one century, 

to start thinking about heritage. 

What came out of the workshop with the brave Brazilians that kept the courage 

to continue, think about a city in continuous transformation and in a neighborhood that 

is part of the center, not part of the center, it´s a kind of secondary thing, a thing in the 

shadow, it´s not part of the center is next to it, very well connected, it´s not connected, 

it is not a primary location, it´s a secondary. 

It´s living in the shadow, but nevertheless it´s a quite vibrant thing, full of 

paradoxes that are worthwhile to look at. 

What came out we basically rethink, as being blind, that there might be three 

ways to look to an idea of heritage. 

Of course, you know much better what heritage is, but it´s a kind of outsider, as 

a structuralist look of what could be heritage, we heritage is about, in ordet to be 

heritage and to take into consideration for further development, it has to be something 

that is enduring 
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It is something that remains, that remains, that resists, you that you want to 

make to resist. Fundamentally we thought, it´s a bit of a provocation, the city as the 

gigantic field of energy and building and constructing and continuously changing, it is 

continuing fighting with the primary element which it´s there on the land, which is the 

land itself, which is nature, which is the topography, which is the water, the green. 

Everything that has been done in Sao Paulo is denying the nature, it´s crossing 

it over, is building on it, but nevertheless the first map is what remains of nature. 

What remains of nature is purely topography and the city is fighting continuously 

with topography. Hence there is a map that cracks big walls, we fight with topography 

but we cannot fight we have to put things in between the slopes. 

Topography, remains of nature in the steep slopes, and there is inevitably, the 

river, water that falls and one way or another, ends up in the rivers and creates rivers 

by itself, by default, as an artificial structure. That´s what in the first map, topography 

lines, nature that still remaining and the cracks in between. 

But nature, the huge forces of nature, what is remaining of it, probably is 

something that must be cherished. Very important element to think about, to remain, to 

elaborate on as  starting point from everything that could happen from now onwards 

probably has to be taken into to account, and even if not, nature will take revenge. 

Hence, you talk about floods, but there are no floods, there is only water that 

falls and follow the paths it can. 

The second thing that we pointed out as a frame it is in the city that are the big 

armatures, the big structures that are overlaying on the landscape. Partially they put 

themselves in within the landscape, in the big rivers, big trajectories. 

Why we call them armatures, it´s not because they are simply the rivers, they 

are not simply the bottom of the valley, not simply the margins, they are three four 

things simultaneously: they are the avenues, they are the infarstructure, but they are 

also the parks, the big open spaces, pieces of assemblage, the places in which nature 

takes revenge anyways, and becomes flood, and becomes rivers again. 

The armatures of the city are places of simultaneity, places of multidimensional 

places, not just one thing, not just the avenue, not just the park, but simultaneously, on 

a metropolitan level, on the large scale, different things simultaneously. The 

accumulation of things. 
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If you think about heritage, is also something of accumulation, also something 

that is layered, not the one thing. It is the fortress that has a history has become a 

church and afterwards something else. Same thing goes for the big structures of the 

city. Even if only 50 years old, introduced as something, but start a life of their own and 

they become several things at the same time. They become an accumulation of things, 

in the accumulation they start building meaning, start to be more than just one thing. 

Accumulation, simultaneity of uses, allow and practices they could be seeing as 

a form of heritage in the making. As heritage that is also a promise, for anchoring new 

development on top of it. Layer that we have, so in each of the drawings, is always a 

combination of things, the last one is the way of building the city, is overlaying a grid, 

it´s overlaying a see of parcels in the territory that becomes the city. 

In this superimposition of the grid, the artificial that comes on the natural, the 

city starts living, starts to get subdivided, what is mapped is the small green that 

survived in amidst the violent, brutal modernization that anyway takes possession of 

the city. 

It is what is remaining by the insignificance that it has, it´s too small, marginal, 

it´s leftover, by being a leftover, being a scape, fading out and going to other places is 

what is remaining. All the time also the resistance, what is remaining, what becomes 

part of the heritage. The overlap of these three things, the artificial and the natural in 

very big terms  

It is full of ruptures, it is not the continuing the urban infill, filling up everything, 

because of topography, because of the clashes between modern and traditional, 

between different waves of modernization, they are these ruptures, that creates big 

cracks, big open spaces, small open spaces, open spaces of all times. 

All the projects, we are working with the overlap of these 3 things, that creates a 

kind of frictions. If you don´t read it as projects and open spaces. 

Its two things that come out off the clash between nature and city in Sao Paulo 

and in an exaggeration it is rupture, it is cracks, it is the conflict the friction, the 

contradiction between different systems that is creating ruptures, and open spaces. 

Usually planners, designers, policy makers, usually we hate the rupture. 

We always have to bridge. 
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Planners or designers, policymakers are educated like that, we always have to 

bridge and we usually ran away of the rupture. We have to solve the conflict, we have 

to bridge, bring together. I´m not so sure this is what we actually have to do. Because 

the city is anyways the combination of clashes, the city is a combination of differences 

that come together so the difference is always there. The projects all do is two three 

things: instead of running away from the rupture, they choose the rupture. They go to 

the crack, they go to the rupture, they go to the wall, they go to the open space, a void 

in between the full, they don´t go to the full, they look to the empty. They go to the 

rupture and try to do something in that. They make claims, big small and huge claims, 

on what to do with the ruptures, to solve it. 

Heritage of the future. 

We see them first as heritage themselves. And one of the lessons of heritage 

might be that they have to start being layered and inducing a multiplicity of users, 

meaning, elements, within. So the first it is not witnessing that there is a few flows 

coming together, it is putting a claim on the big boulevard, on the big avenue, it´s not 

just a place for traffic, it´s a place for an avenue, it´s a place for different things, where 

different flows come together, of simultaneity, where different things can be organized. 

Same for the other, there might be the gigantic traffic break through the city, 

perhaps if we want to cherish Bixiga as a neighborhood, with a gigantic quality that is 

has as being as close to the center as being separated from the center. 

By having this specific character of being in the shadow, it allows for very 

important functions to be close and open within the city. 

There is a claim on "we take". We take the big boulevard, we take the avenue 

and we re-signify it. 

The projects are about resignification of open spaces and this resignification of 

open spaces, both has public, as collective, as places of simultaneity, simultaneously 

also allows for big gestures. 

Using São Paulo´s spirit and scale, of a few huge monsters that can be added 

to the tissue, allowing an interplay os the small and the big. 

 

 

 



	  

	  
	  

93	  

Nadia 

Primeiro lugar: concordar com Bruno - grande esforço dos belgas, quero 

agradecer o grande esforço dos belgas de tentar entender nossa cidade e sobretudo, 

projetar na nossa cidade. Comentário do Bruno me fizeram refletir sobre meus próprios 

preconceitos e minha própria forma de ser planejadora e de querer reduzir conflitos e 

construir pontes. 

Problemas: abstração. 

Avançamos no conceito de patrimônio e o que é o conceito de patrimonio em 

relação alguns trabalhos trazem a destruição de áreas de patrimônio, então isso não 

foi realmente considerado. 

Even though each has its own ideas on Heritage, heritage, as we proposed, 

was disregarded, to the limit of the proposed demolition of some of the listed buildings. 

Em geral os três projetos apresentam mais princípios, mas tímidos em solução 

de problemas. 

Sabemos que esses problemas não são fáceis. Os projetos explicitam conflitos, 

mas apontam uma inibição no avanço da solução do conflito e de um posicionamento. 

Projeto 2 - explicita diretrizes claras e avança na questão de cocnstuir pontes e 

conexões de forma mais adequada. 

Os 3 foram avanço. porque é muito dificil conhecer uma realidade e transforma-

lá. Eu sou uma planeajdora que pensa - não na eliminação dos conflitos - mas na 

construção de elementos para fazer pontes. 

Levantar questões: 

verticalização 

corrente de ativismo contra a vertificalização. 

Apesar de ser planejadora  - no sentido de querer mediar conflitos e construir 

pontes - sou também a favor de explicitar conflitos -e acho que os projetos não 

explicitaram tantos conflitos, recuaram em relação aos conflitos. 

Ex: Teatro oficiana, encarar a questão,  

Explicitando os conflitos, não ficou claro a exposição dos stakeholders. Se a 

gente não explicita os conflitos, não há diálogo. É importante explicitar conflitos para 

possibilitar o dialógo,  definir diretrizes. 
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5. Fábrica de Restauro 

5.1 Patrimônio Cultural: Inovação e Empreendedorismo 
O Patrimônio Cultural, entendido como elemento que constitui a memória 

coletiva e a identidade da cidade, é e sempre deve ser o ponto de partida para 

qualquer concepção para o desenvolvimento futuro. Nesse cenário, o Patrimônio 

Histórico é o ponto de partida ideal para iniciativas de desenvolvimento local, que 

envolvem inovação tecnológica e social e empreendedorismo. Sob essa ótica, temos o 

objetivo de trabalhar a cadeia produtiva ligada ao Patrimônio Histórico e Cultural de 

modo a atrair investimentos, aumentar a competitividade do setor, gerar trabalho e 

renda através de iniciativas empreendedoras, com foco em capacitação técnica e 

tecnológica no campo do restauro. 

Partindo das atividades tradicionais da construção civil para o entendimento da 

especificidade do campo atrelado ao Patrimônio Cultural, destacamos possíveis linhas 

de atuação: Certificação de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas para 

o trabalho voltado ao Patrimônio cultural. Criação de edifícios históricos encubadores, 

estimulando o uso e a ocupação temporária de imóveis históricos pelo setor da 

economia criativa, mediante termo de referência de manutenção e conservação. 

Criação de curso de extensão voltado à técnicas de restauro, conservação e 

manutenção de bens históricos. 

A Fábrica de Restauro, experimentalmente formulada para o bairro tombado do 

Bexiga, constitui-se de uma mobilização social que permita construir coletivamente a 

recuperação física e social do bairro, sem perspectivas de gentrificação. Será isto 

possível? Será possível, também, abrigar um bairro tombado em adensamento 

compatível com o tecido histórico preservado pela exclusão? 

Enquanto estivemos à frente do DPH, para iniciar essa mobilização 

propusemos reuniões com possíveis parceiros. Chamamos os diversos grupos sociais 

atuantes no Bexiga – Rede Paulista de Educação Patrimonial (Repep), Casa de Dona 

Yayá (Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – CPC USP), 

Bexiga Viva e duas associações de proprietários de bens tombados, entidades que 

muitas vezes atuam de forma conflitante e que não apresentaram representatividade 

consistente. 

Além disso, mobilizamos a Associação de Empresas de Restauro – Asseer, 

consultores envolvidos na TDC e ainda a Agência São Paulo de Desenvolvimento – 
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Adesampa, voltada para o estímulo de micro e pequenas empresas, startups e 

laboratórios de coworking. 

Após reuniões parciais, reunimos todos os parceiros em uma oficina de 

organização. A partir dos debates e das apresentações de experiência como da Vila 

Itororó, do processo participativo de restauro, do Escritório Modelo-Mosaico 

Mackenzie, da ocupação habitacional de interesse social e do Plano Regional da Sé, 

realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

estabelecemos três grandes grupos de trabalho. 

O primeiro grupo, denominado “Formação/capacitação do pedreiro ao 

restaurador”, se desdobrou na perspectiva de desenvolver cursos de manutenção e 

zeladoria especializados em acompanhamento de bens que quando restaurados 

demandem um olhar e saberes específicos. Essa iniciativa contou com a participação 

da Asseer em conjunto com a Adesampa. 

O debate do projeto vinculado ao patrimônio histórico foi liderado pelo grupo de 

pesquisa do professor Julio Katinsky, que desde 2016 passou a organizar seminários 

sistemáticos na FAU USP e que neste ano de 2017 passaram a ser documentados 

para constituir uma produção acumulada de conhecimento. 

Voltado para a obtenção de recursos, o grupo 2 de se dividiu em dois 

subgrupos: o denominado TDC coletivo, onde foram calculados transferências 

previstas para conjunto de propriedades e proprietários no sentido de se potencializar 

possíveis recursos advindos do instrumento previsto no PDE 2014; o segundo, sem 

nome específico e sem grande adesão, preocupou-se com outras formas de obtenção 

de recursos, como lei Rouanet, lei Mendonça etc. 

O grupo 3, denominado Participação/Coletivismo, previa a articulação de 

grupos sociais e proprietários bem como a Asseer para formular projetos coletivos de 

restauro e participação da comunidade na recuperação de bens culturais tombados ou 

não. 

As atividades foram paralisadas na mudança de gestão, mas também começou 

uma mobilização piloto na Vila Maria Zélia, cujo grupo de moradores presente nas 

oficinas demandava continuidade ao processo já em andamento de recaracterização 

participativa liderado pelo DPH, através da professora Simone Scifoni em parceria com 

o Condephaat e grupos de moradores. Esperamos a retomada dessa mobilização com 

o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-SP. 
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Ações de sensibilização como a Jornada do Patrimônio, com seus roteiros 

ancorados no território, a celebração dos patrimônios imateriais, a visitação a edifícios, 

a vivência do centro e da memória que ele guarda de uma vida de fato urbana, fazem 

parte desse processo de projetação e despertar da consciência para além do véu do 

espetáculo, por meio do qual a mercadoria passa a ocupar a vida social de forma 

integrada.. 

A aposta é que a sensibilização para o patrimônio e a participação no espaço 

público, mediada pela construção coletiva de projetos urbanos, possam trazer 

perspectiva de preservação da memória e ações te trabalho criativo. Nesse sentido a 

experiência iniciante da Fábrica de Restauro é uma aposta na construção de ações 

coletivas que em conjunto promovam projetos urbanos com inclusão social.  

Hoje, o grupo de pesquisa continua a dar seguimento a este projeto evolvendo 

novos parceiros. 

6. Estudos de Caso 

6.1 Bolonha: A experiência de Reabilitação do Centro Histórico: Paradigma para 

Projetos Contemporâneos de Intervenções Urbanas 
	  

AUTORES: José Geraldo Simões Junior e Júlia Fernandes Guimarães Pereira 

 

Introdução 

Este artigo discute a experiência de preservação e conservação do patrimônio 

histórico e cultural a partir da promoção de habitação social com a participação das 

comunas na cidade de Bolonha durante o período de implantação do Plano Integrado 

de Conservação nas décadas de 60 e 70, coordenado pelo arquiteto Pier Luig 

Cervelatti.. Este plano se tornou referência conceitual para abordagens semelhantes, 

de reabilitação de centros urbanos até a atualidade, devido à metodologia participativa 

adotada e ao controle dos processos de gentrificação, observados nos anos seguintes 

à intervenção. 
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A Experiência de Bolonha 

Fundada no século I a.C, a cidade de Bolonha cresceu acompanhada por 

muralhas de proteção à ataques externos tendo o seu centro atual englobado por três 

cinturões consecutivos. Sua configuração de ruas, estabelecida na época medieval, se 

manteve por muitos anos com ruas ladeadas por pórticos, moradias da elite em 

formato de torres e habitações populares enfileiradas em conjunto com hortas aos 

fundos. Ainda no ano de 1889, Bolonha cria seu primeiro Plano Urbanístico de 

Expansão, cujo objetivo era a regulação das áreas localizadas externas à última das 

muralhas e após isso, em 1938 dá início ao seu segundo plano urbanístico que seria 

aprovado somente em 1958. 

Durante o final da década de 60 e início dos anos 70, ainda em reconstrução 

pelos danos causados pela 2º Guerra Mundial, a cidade de Bolonha experimentava 

uma nova forma de planejamento urbano que tinha na conservação do patrimônio 

cultural e histórico da cidade a sua principal motivação. Tratava-se do Plano de 

Conservação Integrada. Tal plano era uma modificação do 2º plano urbanístico que 

tinha sido aprovado pouco tempo antes em 1958. 

Nesse período, de passagem de uma economia rural para industrial e de apoio 

americano (através do Plano Marshall) aos italianos, a cidade de Bolonha se 

diferenciava do restante do país por ser comandada por um partido comunista e por 

uma grande influência do catolicismo social no governo e na comunidade. Esse 

governo fazia duras críticas às formas até então empregadas de planejamento urbano 

sendo as principais:  

1- a tendência de ordenação do território com a destruição dos centros antigos 

2 - a marginalização das classes sociais menos favorecidas e das atividades e 

serviços mais populares 

3 - a incorporação de novas áreas periféricas destinadas a usos industriais, em 

prejuízo às atividades agrícolas tradicionais.  

O Plano coordenado por Cervellati em 1973 nos mostra o posicionamento do 

governo perante os acontecimentos que até então vinham se repetindo nas formas de 

planejamento urbano mais comumente empregas e já delineava qual seria o papel 

desse arquiteto na condução do Plano de Conservação Integrada – uma preocupação 

com as classes sociais mais pobres, o balanceamento do padrão de desenvolvimento 

na região metropolitana em relação à localização das indústrias e à preservação das 
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terras para agricultura; além da proteção do patrimônio cultural do centro urbano. Para 

Cervellati os centros históricos deveriam ser considerados bem culturais com um 

notável patrimônio econômico-edificado que não poderia ser desperdiçado e nem 

deixado nas mãos da especulação. A recuperação e conservação do centro, ao 

contrário, deveria ser para o uso social evitando transformações estruturais e 

funcionais que aconteciam com a ação do mercado. 

 

A Conservação Integrada e a Organização em Comunas  

Segundo Zancheti e Jokilehto (1995), o conceito de conservação integrada se 

refere a uma estrutura de planejamento e de ações de gestão numa área urbana 

existente com a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável mediante a 

manutenção das características significativas das estruturas físicas, econômicas e 

sociais do assentamento e do seu território e sua integração com novos e compatíveis 

usos e funções. 

O objetivo da ação integrada é qualificar política e economicamente a cidade 

assegurando a disponibilidade de habitação social em locais equipados com serviços 

e acessíveis às classes marginalizadas. Cervelatti coloca essa ação não como 

paternalista, mas sim política uma vez que a habitação passa a ser vista como um 

serviço social garantindo o direito à cidade para os marginalizados e segregados 

socialmente, além disso, garante o direito a sua própria gestão, à efetiva democracia 

de base e a uma distribuição equitativa de bens e serviços. 

Naquele momento, em Bolonha algumas diretrizes urbanísticas foram traçadas 

pelo partido comunista: 

Salvaguarda e recuperação de estruturas originais; 

Intervenção em áreas estabelecidas a partir de critérios morfológicos, 

funcionais e sociais (intervenção em áreas homogêneas); 

Entendimento dos centros urbanos como elementos pertencentes a sistemas 

policentricos integrados entre si; os bairros devem assimilar as novas centralidades, 

liberando o centro histórico da cidade desta função; 

Proteção do patrimônio histórico e cultural do centro de Bolonha; 

Entendimento da habitação como serviço social; o direito à cidade dos 

marginalizados, dos segregados e do proletariado; 
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Recuperação de prédios já construídos para os moradores do local. Melhoria 

da condição dessa habitação popular em parceria com as cooperativas de propriedade 

indivisa. 

Ações públicas objetivando o controle dos valores imobiliários especulativos 

dos terrenos, de maneira a manter no local a população e a composição social anterior 

à intervenção (controle da gentrificação); 

Orientação para o desenvolvimento da indústria e preservação de áreas para 

agricultura; 

Distribuição equitativa de bens e serviços; 

Participação da população através de conselhos comunais;  

Os arquitetos envolvidos na execução do Plano de Conservação Integrada, 

além de Cervelatti,  foram Carlo de Angelis, Roberto Scannavini, Aldo Rossi e 

Leonardo Benévolo.   

Além do Plano, foram referenciais os princípios constantes na Carta de Veneza 

(1964), no relativo à abordagem da ambiência em sitios de valor histórico assim como 

os princípios de intervenção defendidos por Gustavo Giovannoni, dentre os quais o de 

que o Centro Histórico não deve assimilar novas centralidades, a manutenção das 

relações formais entre o espaço público e o edifício e o conceito da contextualidade, 

onde se nega a autonomia do edifício e se elege a quadra como unidade de 

intervenção. 

Para que o plano pudesse ser implementado de maneira satisfatória foi 

realizado por Leonardo Benévolo um levantamento completo, durante os anos de 1962 

a 1965, do tecido urbano e de todas as tipologias e edificações existentes. Tal 

inventário foi apresentado à população dando origem a um plano conhecido como 

Plano para a Construção Econômica e Popular do Centro Histórico – PEEP que é, ao 

mesmo tempo, plano para a restauração do centro histórico e plano para habitação 

pública. Adotado em 1972 e aprovado em 1975, o Plano mostrou que desenvolvimento 

não significa necessariamente uma expansão incontrolável da cidade e que essa 

expansão pode e deve ser controlada para se obter melhores condições do habitar. 

Segundo Cervellati, os custos de renovação e conservação devem incluir os 

investimentos nas unidades, a perda causada pelo abandono e a deterioração dos 

bairros antigos, assim como os custos de inserção dos novos habitantes nas novas 

localizações. 



	  

	  
	  

101	  

O levantamento de Benevolo permitiu a identificação de distintas categorias 

morfológicas, definindo-se quatro tipologias distintas que orientariam a intervenção 

futura: os grandes conjuntos, os edifícios com pátio, os edifícios privados com 

características populares e os edifícios privados sem relevância. Para cada um desses 

grupos foram então definidas estratégias distintas de intervenção, que eram aplicadas 

caso a caso. Cinco foram essas estratégias: restauração, saneamento com repristino 

conservativo, reconstrução com vínculo parcial, reconstrução plena e demolição sem 

possibilidade de reconstrução. 

Partindo desses pressupostos, as edificações enfileiradas que continham em 

seus fundos hortas comunitárias foram algumas restauradas, outras demolidas e 

outras ampliadas (tudo isso após um detalhado levantamento de suas condições) a fim 

de se garantir o maior  

Número de moradias possíveis à classe proletária como pode ser visto nos desenhos 

abaixo. 

 

 
Figura 17: Junções tipológicas possíveis. Fonte: Cervellati, 1973. 
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Figura 18: Edificações após a intervenção. Fonte: Cervellati, 1973. 

 

Garantindo o envolvimento popular, foi feita uma divisão da cidade em quatorze 

conselhos comunais que participaram ativamente de todas as decisões relativas à 

comunidade. Também foram consultados o departamento técnico responsável pelos 

desenhos e estudos – (Ufficio di Piano del Comune di Bologna) e o Conselho da 

Cidade. 

Qualquer intervenção não poderia ser concebida ou implementada sem se 

considerar o ambiente construído existente, suas dinâmicas e necessidades, a criação 

de espaços públicos urbanos qualificados e a provisão de infraestrutura. 

Em relação aos processos de gentrificação, ocorreu, no inicio, certo controle 

nos locais em que houve a intervenção do Plano Integrado. Os bairros que estavam 

deteriorados foram renovados com métodos inovadores de desenho urbano mantendo 

o ambiente construído e preservando a população que antes ali residia. Naquele 

momento, foi possível o uso da cidade histórica como atrativo do turismo cultural e a 

consolidação do que Cervellati chamava de direito à cidade. 

O processo de gentrificação, entretanto, viria a ocorrer posteriormente, nas 

décadas de 80 e 90 quando uma reformulação da Universidade de Bolonha passou a 

atrair mais estudantes, professores e prestadores de serviços tendo por consequência 

uma maior procura e um aumento considerável no preço dos imóveis inclusive com a 

mudança de uso de alguns deles. As moradias antes destinadas à classe operária 

passaram a abrigar estudantes em repúblicas e comércios e serviços ligados à 

universidade. Com esse processo de mudança de uso do centro de Bolonha os 

agentes imobiliários logo viram ali uma oportunidade de investimento que se sobrepôs 
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aos interesses sociais anteriormente defendidos. Hoje, a área histórica de Bolonha é 

um dos centros mais valorizados, abrigando lojas de grife internacionais voltados ao 

setor de comércio, assim como serviços de hotelaria em resposta ao crescente 

dinamismo da atividade turística dessa cidade.   

 

6.2 Londres: o Paradigma Neoliberal 
	  

AUTORA: Sara Fraústo Belém Belém 

 

De forma a constar a influência direta do quadro anteriormente apresentado 

nas intervenções urbanas londrinas, bem como interpretar de que maneira o fenômeno 

da gentrificação se processa, dois estudos de caso serão colocados em análise, após 

uma visita de campo ter sido realizada. Um localiza-se na área de Battersea, 

compreendendo um aparato industrial em decadência – encaixando-se, assim, nas 

premissas de Smith (2002, 2006) a respeito de como os anos 70 foram 

reestruturadores de políticas urbanas, dado o patrimônio obsoleto herdado – e que 

visa atrair capital estrangeiro, em especial malaio, além da instalação de novos 

equipamentos como a embaixada norte-americana em Londres; o outro é um 

paradigma em termos de transformações urbanas associadas a modais de transporte 

de alta envergadura, com uma preexistência cultural, histórica e de infraestrutura 

fortemente consolidada, embora em estado de degradação. Este último projeto é o 

“King’s Cross”. 

         Tim Butler e Garry Robson (2001), no seu artigo “Social Capital, Gentrification 

and Neighbourhood Change in London: A Comparison of Three South London 

Neighbourhoods”, fazem a análise de três áreas distintas e gentrificadas da cidade de 

Londres, sob a perspectiva de que diferentes grupos de classe média, indutores do 

fenômeno, instalam-se nos bairros a serem transformados baseado não somente na 

capacidade financeira que possuem, mas também devido a determinadas premissas 

que variam de acordo com o perfil dos “gentries” e com o potencial transformador das 

áreas. Indo ao encontro de uma das críticas referidas no subcapítulo anterior, trata-se 

de mais um trabalho que aborda a gentrificação levando em consideração o perfil da 

nova classe ocupante, relegando a importância do estudo a respeito de quem antes 

morava. 
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         Um dos bairros estudado por eles insere-se na área de Battersea:  

Under ten minutes from Victoria station, in central London, by train 
from Clapham Junction, this area has been transformed over the past 
20 years, out of all recognition from its formerly shabby self[...]. It now 
has one of the busiest ‘night-time economy’ areas south of the River 
Thames. [...]Its ordered, pleasant and prosperous atmosphere is 
palpably more ‘upper’ middle class than that of Telegraph Hill. 
Visually and socially, this is an area of people ‘on the make’ although 
in most cases starting from a position of relative privilege[...]. A one-
dimensional and rather stifling atmosphere of conformity is the 
concomitant of its orderliness and prosperity. Two things are strikingly 
apparent in the area. First, the sheer number of wine bars, restaurants 
and bistros strung out along Northcote Road, all apparently doing a 
very healthy evening trade. Secondly, a very large concentration of 
mothers (or nannies) pushing buggies (‘nappy valley’ is one of the 
area’s sobriquets) (BUTLER, ROBSON, 2001, p. 402).  
 

         Para além das características referidas, a área apresenta um considerável 

número de jovens solteiros ou de jovens casais, cujas esposas deixaram de trabalhar 

para assim se dedicarem em período integral a cuidar dos filhos, sendo a presença de 

nannies ou baby-sitters (babás) bastante comum. Os arranjos familiares “tradicionais” 

são bastante evidentes - ou seja, pai no trabalho e mãe em casa -, transformando a 

atmosfera da área, consideravelmente, feminina durante o dia. Os serviços financeiros 

e os meios de comunicação estão fortemente representados no emprego, com a 

maioria dos entrevistados a trabalhar no centro de Londres ou na região da city. Há, 

sobretudo, um sentimento muito forte de “pessoas como nós” reunidas. 

         Trata-se, em certo sentido, de uma área cuja “adequação” e “habitabilidade” foi 

planejada de forma consistente, principalmente, por meio da manipulação e criação de 

nichos educacionais, de habitação e lazer, em vez de atividades associativas. O 

elenco conservador e fortemente pró-mercado imobiliário, por parte do poder público, 

foi e tem sido central neste processo, tendo como intenção política declarada a 

“regeneração” (ou “reinvenção”) da área da Northcods Road e adjacentes, isto é, 

Battersea (BUTLER, ROBSON, 2001): 

The London Borough of Wandsworth, in contrast to almost all other 
London boroughs, regards gentrification as a core part of its 
regeneration strategy. However, as elsewhere in London, the 
gentrification process has been largely driven by 'social action' of 
individual householders and small-scale developers. The difference is 
that in Battersea the local authority has encouraged and facilitated not 
only the process of residential gentrification, but also the creation of 
what might be termed the infrastructure of gentrification. On the whole, 
therefore, although with some clear life-cycle-stage differences, 
Battersea's residents get what they want: clean and safe streets, high-
quality local amenities and successful, selective schools. The local 
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authority fosters the process by granting licences to the 'right' kinds of 
leisure institutions and schools (BUTLER, ROBSON, 2001, p. 404). 
 

         Por meio da premissa da educação e de todo um investimento em transformar a 

área num local de referência para jovens constituírem família, é criada toda uma 

atmosfera “estufa”. Esta parte do bairro de “Battersea” tornou-se uma “aldeia urbana”, 

de acordo com os autores, cuidadosamente cultivada, na qual jovens profissionais 

podem convenientemente educar seus filhos, trabalhar na economia metropolitana e 

acelerada de Londres e aproveitar os prazeres do centro, antes de migrarem para 

partes ainda mais desejáveis de “Wandsworth” ou dos condados do interior do sul. 

Como consequência, há uma lacuna na dimensão afetiva da relação das pessoas com 

a área. Apesar de toda prosperidade e “sucesso” do local, “entre os comuns”, ou 

melhor, entre os pares, não se verifica uma atmosfera de profundidade, de ligação. 

Trata-se de um sentimento de homogeneidade superficial com o qual os moradores, 

não vinculados à sua estrutura e instituições normativas prevalecentes, estão muitas 

vezes desconfortáveis, sem se darem conta. Este tipo de situação é bastante diferente 

do que se observa em bairros como a Mouraria ou o Bexiga, cujo capital social é 

fortemente ativo, dificultando as tentativas de gentrificação dos mesmos. 

         No fundo, a gentrificação da área ocorreu por meio de famílias com mentalidade 

semelhante, interligadas por fortes redes de amizade social e pessoal – já que muitos 

dos residentes, em especial os moradores do sexo masculino, são colegas de trabalho 

no setor financeiro ou corporativo –, nas quais o capital cultural armazenado é 

articulado enquanto capital social de vizinhança, com o intuito de criar laços entre os 

seus filhos também, principalemente, nas atividades escolares e não-escolares em 

que estes se envolvam. Um resumo do fenômeno de segregação área é o fato de que 

neste bairro o capital econômico predomina, possibilitando o acesso competitivo a um 

estoque cada vez mais desejável e dispendioso de habitação, bem como um circuito 

exclusivo do centro de escolaridade, na provisão privada: 

Battersea is, in short, less about formal participation and joining things 
than a community of interest based on loosely shared norms and 
expectations - the most obvious manifestation of which is probably 
eating out in the local restaurants. Interpersonal links are likely to be 
as practical as they are affective, and successful in building the 
conditions for the cultural reproduction of the group, grounded as this 
is in a core of people working and living together in a self-contained 
and distinctive urban niche (BUTLER, ROBSON, 2001, p. 409). 
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          Figura 19: Área 

correspondente ao 

bairro de Battersea, em 

claro movimento de verticalização, principalmente com apoio de investidores oriundos da Malásia. Fonte: Sara 

Belém, 2017. 

O outro estudo de caso observado em pesquisa de campo, no ano de 2017 - 

referente à participação no projeto acadêmico “Desenvolvimento sustentável e 

instrumentos urbanísticos no Bexiga: Cidade Compacta, Patrimônio Cultural e 

Urbanidade” -, na cidade de Londres, chama-se King’s Cross. Com uma história 

emblemática para a cidade, desde a era vitoriana, a área e intervenção urbana 

compreende um total de 27 ha. Segundo o documento divulgado pelo Urban Land 

Institute, em julho de 2014, o projeto é considerado como sendo uma intervenção 

urbana do tipo "regeneração", na área central londrina, bastante característica dos 

exemplos de políticas públicas gentrificadoras, estando o mesmo intimamente 

articulado ao fato de o local ser um hub metropolitano e ferroviário de grande impacto. 

         O grande projeto urbano (GPU) contou com uma estrutura industrial e ferroviária 

preexistente, além do uso do patrimônio como vinculador identidade, já que houve o 

restauro de edifícios históricos, cujo dinamismo foi se perdendo, principalmente 

imóveis indústrias em desuso. Novas construções foram e serão incorporadas e 10.5 

ha foram deixados só para área livre. 

         Os principais usos incluem: 316.000 m2 de área para escritórios; perto de 2.000 

unidades residenciais; e, por fim, 46.400 m2 de lojas comerciais, espaços de lazer, 

hotéis e ambientes educacionais. Em termos de mobilidade, a área é servida por: seis 

linhas do transporte metropolitano londrino; duas das principais estações de trem 

britânicas; e, uma estação internacional que conecta a cidade a Paris, por meio de um 
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trem de alta velocidade, em uma média de duas horas. Com todas estas 

características, o GPU visa ser um paradigma do urbanismo contemporâneo, atraindo 

marcas globais e grandes firmas, estando, assim, de acordo com os pilares retóricos 

da gentrificação. 

         Como tal, em 2014, King's Cross foi considerada a maior área inserida num 

centro urbano histórico, categorizada como sendo um projeto de (re)desenvolvimento, 

na Europa, tendo, inclusive, recebido diversos prêmios e um salve do prefeito Boris 

Johnson (2008-2016). A previsão é de que em 2020, quando o projeto ficar concluído, 

45.000 pessoas por dia irão beneficiar-se do mesmo.  

         No total, serão feitas 10 novas praças e 20 ruas, responsáveis por melhorar a 

acessibilidade e fomentar o uso misto, a cultura e o acesso ao patrimônio. Já a pensar 

no quesito sustentabilidade, vários edifícios têm o selo ambiental BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Methodology).  

         Em 1996, quando foi tomada a decisão de intervir na área, estava na mesa a 

premissa de que o local necessitava de uma nova identidade capaz de atrair 

deslocamentos. Já que depois do boom da era vitoriana, na década de 1970 os 

edifícios industriais e armazéns tornaram-se obsoletos. Algumas casas noturnas e 

artistas foram para o local, contudo, o estigma de ser uma área violenta ou com má 

reputação permaneceu. Tal processo, configura-se, perfeitamente, no quadro da 

gentrificação esporádica apresentada por Neil Smith (2002). 

         Em 1980, King’s Cross tinhas as rendas de aluguel de escritórios mais baixas, 

tendo o seu estoque comercial permanecido, praticamente o mesmo desde o século 

XIX. No fundo, o território era densamente habitado por pessoas com baixo poder 

aquisitivo, na modalidade de inquilinos, além de empresas locais.  

         Localizado a 4km ao norte de Charing Cross e a 4.5km a noroeste da estação de 

Liverpool Street, na cidade de Londres, King’s Cross pertence ao borough londrino – 

algo semelhante às subprefeituras da cidade de São Paulo - Camden e Islington. A 

sul, a área faz fronteira com Euston Road, St. Pancras International e King’s Cross rail 

stations. Estima-se que, uma vez complete o projeto, 63 milhões de passageiros ao 

ano, a partir de 2020, passem por lá. O Regent’s Canal córrego existente, atravessa 

de leste a oeste, cruzando o projeto pelo meio do local e, por fim, Camley Street 

Natural Park corresponde a uma área urbana de preservação ambiental, situada ao 

longo da margem ocidental do canal.   
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          Figura 20: Masterplan do projeto correspondente a King’s Cross, com uma área total de 27 ha. Fonte: 

KCCLP apud Urban Land Institute, 2014, p. 7. 

         No que tange ao quesito proprietários, o King’s Cross Central Limited Partnership 

(KCCLP) é pertencente aos seguintes atores: U.K. Property Developer Argent 
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(detentor de 50% por meio do Argent King’s Cross Limited Partnership), cujo 

coordenador do projeto urbano é Robert Evans; a prefeitura - London e Continental 

Railways Limited (LCR) -, detentor de 36,5%; e, por fim, DHL Supply Chain 

(formalmente denominada de Exel), com 13,5% do restante. Antigamente, LCR e Exel 

detinham a maioria da terra a ser transformada, juntamente com Network Rail, British 

Waterways, Transco, e o London borough de Camden também possuindo algumas 

partes da área. Hoje, contudo, toda a terra pertence ao KCCLP. O parceiro Argent 

entrou em cena, a partir de 2000, pretendendo criar um exemplo paradigmático do que 

seria a melhor prática, em termos de projeto urbano, de um desenvolvimento 

sustentável.  

         Entre os parceiros, o acordo baseava-se no fato de que a terra seria avaliada, 

somente, mediante a aprovação das licenças de permissão e finalização do Channel 

Tunnel Rail Link, uma vez que em 1996 houve a decisão de deslocar o mesmo de 

London Waterloo Rail Station para St. Pancras, promovendo o movimento catalítico 

para o desenvolvimento do território, por parte dos proprietários LCR e Exel (hoje 

DHL).  

         Após a valorização/avaliação, o grupo Argent teria a opção de adquirir a terra 

dos proprietários ou entrar em uma sociedade de 50/50. O preço pago por Argent teria 

um desconto maior conforme o preço da terra subisse. A medida foi colocada como 

forma de incentivar o grupo Argent a otimizar o cenário de valorização, evitando a 

venda da terra, por parte do LCR e Exel, antes da finalização da transformação 

ferroviária.  

         O exposto mostra de que forma o papel da PPP é fundamental para viabilizar 

projetos com tamanha envergadura, não só em termos de fornecer benefícios 

econômicos para o ator privado, como tanto legislativos, haja vista a flexibilização dos 

índices de zoneamento que foi feita. 

         O Plano Diretor Estratégico da cidade de Londres, publicado em 1996, identificou 

King’s Cross como uma das cinco “Central Area Margin Key Opportunities”. Ficou 

estipulado que o uso misto da terra deveria ser empreendido, com as maiores 

densidades, preservando as visuais e o patrimônio localizado no entorno, e a grande 

parte dos usos comerciais próximos ao terminal ferroviário. Um quarteirão com uma 

espécie de identidade própria, capaz de realçar a existência dos edifícios históricos e a 

importância da conservação, foi ponto assente. 
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         Uma atualização do projeto foi apresentada em setembro de 2005, refletindo um 

aumento no número de casas para famílias com 3 a 4 pessoas, além de revisões para 

o Stanley Building (um imóvel da era vitoriana, composto por blocos, e destinado à 

classe trabalhadora da época), e uma ênfase na provisão de serviços de saúde, de 

educação, de energia verde, além de mais espaço livre verde. 

         A aprovação do plano só veio em dezembro de 2006, após 6 anos de 

negociação. O cenário aprovado envolvia cidade compacta com alta densidade, 

embora não necessariamente gabarito altos, uso misto com a criação de 50 novos 

edifícios e estruturas. De maneira geral, o plano incluiria 40% da área para domínio 

público, em torno de 2.000 habitações, 650 acomodações estudantis (unidades) e a 

equipamentos para a prestação de serviços de educação e saúde. Tal cenário vai ao 

encontro do que é preconizado em termos de políticas gentrificadoras, uma vez que 

visa atrair uma classe média e média-alta específica e que  necessita de todo um 

aporte, no que toca a serviços, para se instalar. 

         A permissão facilitou a flexibilização de 20% do uso misto no térreo. Isso permitiu 

a adaptação do plano às diretrizes do mercado financeiro e imobiliário, significando 

que alguns aspectos do uso e exploração da terra seriam ajustados posteriormente, de 

acordo com demanda. A área total flexibilizada foi de 740.000 m2, ao longo do 

território, com 455.500 m2 para escritórios, 46.000 m2 para comércio, 47.000 m2 para 

hotéis e apartamentos de serviços, além de mais de 194.600 m2 para habitações. 

         O fato da cidade de Londres necessitar de habitações de interesse social (as 

chamadas Affordable House), com bons acessos a transportes, foi a principal 

estratégia do prefeito na altura para fomentar o projeto. King’s Cross foi identificado 

como um local estratégico para habitação. Das futuras 2.000 habitações, 42% serão 

para os padrões de HIS existentes em Londres. Contudo, devido à grande 

flexibilização no plano, a política pública para habitação poderá mudar, o que significa 

que não necessariamente tal meta irá ocorrer. Claramente, o que seria uma suposta 

prioridade, torna-se visível enquanto discurso falácia. 

         Princípios de conectividade, permeabilidade e um desenho urbano sustentável 

foram colocados como ideais a serem alcançados na hora de projetar o espaço público 

livre, as ruas, pistas, praças e parques, tentando fazer uma conexão da área com o 

resto da cidade. Como já referido anteriormente, o uso do patrimônio histórico como 

ferramenta para apropriação e identidade do local foi levado adiante, com o olhar 

atento do London boroughs de Camden e Islington, o English Heritage, e a Comissão 
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de Arquitetura e Ambiente Construído para garantir um ambiente histórico integrado ao 

projeto urbano. 

         Contudo, a equipe de planejadores e projetistas não desenhou ou explicitou, de 

forma determinante, como se daria o reuso dos imóveis históricos. Os órgão de 

preservação do patrimônio e os legislativos interpretaram essa lacuna, na época, 

como responsável por uma incerteza perigosa, embora, tenham aceitado o discurso 

usado pelos atores econômicos de que não fazia sentido estipular diretrizes de projeto 

que poderiam nunca vir a ser construídas. Battersea, estudado anteriormente, seguiu o 

exemplo. 

         A população local também participou. Foram feitas várias reuniões com os 

grupos comunitários locais, por meio do King’s Cross Development Forum. Entrevistas 

com os membros dos grupos comunitários e o público nas ruas ocorreu, além da 

consulta a grupos de jovens e a realização de eventos para testar as ideias do projeto. 

Vale o questionamento de que forma essa participação foi realmente inclusive e a 

opinião dos atores sociais foi levada em conta. 

         Mais da metade do potencial de desenvolvimento e dos espaços comerciais já 

estavam vendidos ou reservados, no começo de 2013, uma vez que não era intenção 

do KCCLP reter a área a longo prazo. 

         Os atores envolvidos na sociedade fizeram 250 milhões de libras de investimento 

em infraestrutura, em King’s Cross, desde 2009, desbloqueando 557.000 m2. O 

financiamento, levado a cabo de forma igualitária dentro da sociedade, foi destinado 

para a construção de novas estradas (incluindo King’s Boulevard), novos espaços 

públicos (incluindo Granary Square), uma ponte sob o Regent’s Canal, melhoria das 

margens do mesmo e um centro de energia de aquecimento do distrito e suas demais 

conexões. Vale referir que a KCCLP entrou com um contrato de 100 milhões de libras, 

juntamente com a Universidade de Artes para a criação de um campus em King’s 

Cross. 

         Mas se o grande diferencial da gentrificação, nos tempos atuais, é a entrada do 

capital financeiro, tão marcante na nossa era neoliberal, onde ele se encaixa em King’s 

Cross? Foi feito um sistema de crédito e prazo no montante de £75 milhões, ao 

Barclays Bank, um empréstimo de investimento de Hypothekenbank Frankfurt AG 

London e um outro empréstimo totalizando £104 milhões ao Deutsche Postbank AG e 

ao HSBC. A U.K. Homes and Communities Agency forneceu £42 milhões em fundos 
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públicos. O valor total estimado, incluindo a construção, taxas profissionais e custos de 

juros, é esperado atingir os £3 bilhões. 

         A KCCLP quis criar diferentes padrões de uso da área. A metade sul do site 

contém, principalmente, escritórios e um hotel, enquanto a maioria do varejo, lazer e 

unidades habitacionais, além do campus da Universidade de Artes, encontram-se ao 

norte do Regent's Canal. 

         Os inquilinos serão diferentes nos edifícios e seus respectivos andares, de forma 

a evitar que o piso térreo fique com atividades ociosas em determinados horários. 

Assim, por exemplo, a maioria da ocupação térrea do Pancras Square terá 

restaurantes, cafés e bares. 

         Vários imóveis datados de meados dos anos de 1800 abrigaram novos usos. 

Contudo, alguns não conseguiram ser mantidos na sua totalidade, o que gerou 

movimentos de resistência por parte da população. A flexibilidade do projeto em 

termos de intervenção dos inquilinos ou proprietários no mesmo foi considerável, haja 

vista o edifício Granary Building, reformado para uso cultural e cuja Universidade de 

Artes teve grande voz na concepção do mesmo. 

         Um dos edifícios mais históricos em King’s Cross é o Great Northern Hotel, 

construído pela primeira vez em 1854. O imóvel foi restaurado e serve como cartão 

postal do projeto, estando localizado, de forma adjacente, à estação ferroviária, e 

incluiu mais de 90 quartos, distribuídos em seis andares. 

         A área tem wi-fi público e gratuito, conferindo um caris de local high tech e 

sempre conectado. Caminhadas, ciclismo e transportes públicos são de fácil acesso, 

além dos outros meios de locomoção mencionados anteriormente. Estão presentes 

doze linhas de ônibus e duas vias arteriais, permitindo a fácil circulação de carga e 

descarga, automóveis particulares e táxis. Ainda sobre o assunto, existem 865 vagas 

de estacionamento espalhadas pelo território, estando a maioria dispostas de forma 

subterrânea. 

         O Granary Complex, outrora o celeiro de trigo de Lincolnshire, para os padeiros 

de Londres, é um dos 20 edifícios históricos e estruturas que foram restaurados. Além 

disso, Granary Square é um das dez novas praças, possuindo mais de 1.000 fontes 

coreografadas, árvores e escadaria para o canal. Nesta porção do pojeto, cuja 

transformação ficou orçada em £200 milhões, projetada pelos arquitetos da Stanton 

Williams, houve o restaurou do edifício histórico para a criação de um novo campus 
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universitário, Central Saint Martins College of Arte e Design. Na verdade, os 5.000 

alunos e funcionários que chegaram ao local em 2011 foram os primeiros ocupantes 

de King’s Cross. 

         Alinhado ao pensamento de Richard Florida (2002), no que diz respeito à 

comunidade criativa e ao consumo global da gentrificação, o projeto vê nos estudantes 

criativos a possibilidade de injeção de vida, fornecendo um espaço para a interação de 

artistas, designers e arquitetos que também trabalham em estúdios na área. É, de 

forma evidente, uma cultura bastante restrita e elitista, já que o público em geral não 

possuiu a bagagem educacional e econômica para a consumir. Para confirmar isso, 

está a instalaçãoo da marca Louis Vuitton no local. 

         O local oferece 23 novos e remodelados prédios de escritórios, com uma grande 

variedade de tamanhos, feitos sob medida para estúdios em imóveis históricos. Os 

prédios são agrupados em áreas específicas, já que cada uma apresenta a sua 

própria identidade. Por exemplo, Pancras Square, adjacente a King’s Cross e St. 

Pancras International, é uma nova praça da cidade, cujo programa de necessidades 

engloba gramados, terraços, recursos de água e áreas de estar, cercada por sete 

edifícios de ponta contemporâneos. 

         Já a área denominada “Cubitt”, principal rota comercial ao norte do Regent’s 

Canal, apresenta cinco edifícios de escritórios, bem como ruas pavimentadas e pocket 

parks. Justamente esta porção do terreno foi escolhida pela Google para instalar a sua 

maior base, fora da sede na Califórnia. A empresa anunciou a sua mudança para 

King's Cross em janeiro de 2013, prevendo a mudança de milhares de funcionários 

para ocuparem o território. O gigante da web comprou um 1 ha do terreno, em uma 

locação de duração de 999 anos: 

“Google wanted a big building, and there are not many places where you can assemble 

a 1 million-square-foot (93.000 m2) property. We had enough flexibility in the planning 

permission to offer that. They liked the tone of King’s Cross and the arts and public 

realm. It chimed well with them as an organization. They liked the high-quality, 

professional approach – which wasn’t too corporate” Robert Evans, coordenador do 

projeto (2014). 

         Mais uma vez, a flexibilização necessária para atender às demandas do mercado 

global foi feita. 
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         No que concerne à habitação, 30 diferentes tipologias foram desenvolvidas. A 

ocupação será feita de diversas formas: algumas unidades foram vendidas; outras a 

propriedade é compartilhada, com mais de um comprador; e, por fim, as restantes 

unidades foram alugadas, incluindo a faixa da chamada affordable housing. 

Habitações estudantis também foram previstas no projeto, criadas pelo Urbanest, que 

desenhou uma torre de 27 andares para 650 estudantes. 

         Os valores iniciais para as primeiras unidades residenciais começaram acima de 

£700 por metro quadrado, antes mesmo da construção de muitas das casas. Hoje, o 

preço médio do metro quadrado é de cerca de £1.400. A tendência é que continue a 

aumentar. Importante frisar que, à semelhança do que acontece em Battersea e em 

outras áreas da cidade de Londres, metade dos compradores das propriedade 

habitacionais, até agora, são entendidas como investidores estrangeiros e também os 

proprietários-ocupantes. Trata-se, assim, de um exemplo claro do que foi mencionado 

anteriormente a respeito do fluxo de capitais financeiros privados, no cenário global, 

que recorre à gentrificação para legitimar intervenções urbanas de tamanha 

envergadura. 

         A grande maioria das unidades habitacionais do projeto, ao contrário do que foi 

previsto inicialmente, destina-se a um padrão de (1,309) pessoas por apartamento. 

Um quinto deles já foi construído e vendido. O projeto ainda contará com 391 unidades 

de três a quatro quartos, das quais 25% estão finalizadas e foram vendidos. 

         Para incentivar a especulação imobiliária a longo prazo, o grupo Argent e os 

seus parceiros decidiram para reter algumas das unidades, enquanto propriedades 

destinadas a alugar. A sua gestão ainda não foi decidida. 

         One Housing Group é o parceiro da KCCLP no que tange ao mercado de 

habitação de interesse social, pelo menos na primeira fase de desenvolvimento do 

projeto. Possui e gerencia as 250 casas destinadas a aluguel para essa faixa de 

renda, em três edifícios localizados em King’s Cross. Um financiamento adicional 

também tem sido utilizado, por meio do Homes and Communities Agency. 

         Rubicon Court foi o primeiro edifício destinado a affordable housing, entregue e 

desmembrado em 117 unidades com: 78 apartamentos para aluguel social, 

distribuídos para pessoas pertencentes à lista prévia do Camden Council’s housing list 

e que viviam em situações precárias, nas áreas próximas; 15 apartamentos, cujos 

moradores foram alocados por meio do conselho e da sua parceria com o Camden e 
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Islington NHS Foundation Trust; e, por fim, 24 habitações de propriedade 

compartilhada. 

         As casas foram construídas em pequenos grupos - cuja composição forma três 

núcleos -, visando criar um senso de comunidade, nos respectivos andares. Os 

apartamentos têm vista para a cidade de Londres, nos andares superiores, e cada 

habitação tem o seu próprio espaço para armazenamento de bicicletas, além de 

gaiolas para pássaros e morcegos. A organização não governamental local, Global 

Generation, gerencia um jardim no telhado para os residentes, ensinando as pessoas 

a produzir, comercializar e a vender as suas colheitas, tentando desenvolver 

habilidades na âmbito de economia criativa e capital social. 

         Um núcleo de 77 apartamentos para alugar, em uma parte do Plimsoll Building, 

está sendo construído a cinco minutos do centro de transportes de King's Cross, em 

nome da Fundação Dolphin Square. 

         Tendo em conta que 2.000 habitações serão construídas e 250 estão previstas 

para a modalidade de affordable housing, em torno de 12,5% será destinada à 

habitação de interesse social. O atual prefeito gostaria de elevar essa patamar para os 

35%, mas conforme entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo a 

planejadores locais e acadêmicos, tal fato mostrou-se bastante difícil de acontecer, 

haja vista a flexibilização em termos de legislação e às premissas que o mercado 

financeiro e imobiliário impõe. 

         Para alguns dos planejadores entrevistados, King’s Cross é um projeto bem 

sucedido em termos de HIS, pois, apesar de toda a gentrificação que a intervenção 

acarretou, conseguiu fornecer algumas habitações acessíveis - lógico que para 

parâmetros londrinos -, a moradores mais vulneráveis. Contudo, fica a pergunta se o 

percentual de alcance não poderia ter sido maior e como suportarão, os futuros 

moradores, o custo de vida da área. 

         Os imóveis em King’s Cross visam atender a premissas contemporâneas de 

sustentabilidade, entre elas: painéis solares; bombas que retiram o calor interno da 

terra; e sistemas térmicos de energia solar. Estes são capazes de promover uma 

redução de 50% nas emissões de carbono, quando comparado com os níveis médios 

do bairro e entorno em 2005. 
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         O Construction Skills Centre, orçado em £2 milhões, pretende impulsionar o 

desenvolvimento local, direcionando oportunidades de emprego e educacionais aos 

moradores da área circundante ao projeto.  

         O discurso a respeito das premissas sobre conflito, e o quanto a cidade 

neoliberal deseja abafar qualquer confronto questionador do status quo, também está 

presente, já que uma equipe do estado é responsável pelo que eles chamam de “soft 

security”, visando garantir que as pessoas utilizem as áreas públicas de forma não 

ofensiva ou poluente. 

         O intuito maior é que tudo isso gere um marketing positivo, incluindo, nas redes 

sociais como o Facebook ou o Twitter. Fóruns mensais também são desenvolvidos na 

área para que as pessoas fiquem a par de todos os eventos – desde exibição de 

filmes a festivais de comida – que acontecem e são programados para o local, já que 

os mesmo são gratuitos ou financiados por taxas de serviços, mas abertos a qualquer 

público. No fundo, há um claro desejo que a área seja um cartão postal londrino e 

entre nos roteiros dos turistas, alinhando-se, mais uma vez, à agenda gentrificadoras 

das políticas urbanas contemporâneas. 

         Além da visita a campo, entrevistas com planejadores e acadêmicos foram feitas. 

O Prof. Dr. Peter Rees, da University College London, The Bartlett Faculty of the Built 

Environment, foi um deles. Este, outrora, responsável pelo planejamento urbano da 

área correspondente à city of London, começou por mencionar que os 35% de 

affordable house, previstos pelo prefeito Sadiq Khan, para cada novo edifício de vários 

pavimentos, não será possível de serem atingidos. Não considera que a verticalização 

e as suas dimensões sejam um problema, desde que os apartamentos estejam 

ocupados. 

         Contudo, conforme o mesmo adiantou, o que se tem observado é que 

investidores, principalmente, chineses e russos, vêem a cidade de Londres e a 

especulação imobiliária como ferramentas para aplicação no mercado financeiro 

global, por meio da compra de apartamentos de luxo, já que os seus mercados e 

políticas nacionais são bastante instáveis. Estes acabam por funcionar como safe 

deposit box, cuja única cidade no mundo capaz de rivalizar com Londres, em termos 

de atração financeira, é Nova Iorque. Apesar do Brexit, a preferência ainda é a capital 

londrina, tendo em conta que o atual presidente dos Estados Unidos da América é 

Donald Trump e toda a temática terrorista envolvente. 



	  

	  
	  

117	  

         Referiu ainda que a city, local cujo planejamento urbano já foi da 

responsabilidade dele, era o único espaço onde poderia acontecer a verticalização de 

Londres, apesar de ser o berço romano da cidade e de ter as relíquias de patrimônio 

histórico edificado mais antigas da capital. Lá foram colocados os edifícios comerciais 

e financeiros mais altos e responsáveis pelo skyline contemporâneo, num total de 

parque edificado que ronda os 400%. Segundo informações repassadas, apenas 

10.000 pessoas vivem lá, pois o intuito nunca foi ter residências no local, mas sim 

espaços comerciais e financeiros. No caso, as finanças atraem o comércio, mas este 

nem sempre atrai aquele. A referida área tem a presença de bancos, entre eles 

japoneses, e toda uma rede de empresas seguradoras internacionais. No total, existe 

uma população efetiva de 20.000.000 de pessoas na city. 

         O fato de tudo ser negociável, com decisões baseadas em argumentos e 

evidências, fez com que o edifício Shard fosse construído fora da área correspondente 

à city, muito embora o English Heritage e o departamento de planejamento da city of 

London terem sido contra. Isso promove um planejamento disfuncional. Rees 

mencionou que, na verdade, a cidade é um organismo vivo. Planejar não pode 

prevenir mudanças, mas sim como entender como torná-las melhores. 

         Por fim, mencionou como o King’s Cross foi um exemplo bem sucedido de 

projeto urbano, pois fez uso do transporte como articulador de massas e de 

desenvolvimento. Com uma visão bastante liberal, referiu que a gentrificação é um 

processo global. Não é possível contrariar esse movimento. Resta apenas esperar que 

o processo tenha a sua reviravolta natural, ou seja, aguardar que o centro da cidade 

torne-se obsoleto outra vez. 

         Referiu ainda que a cidade tem os usos mistos e a diversidade assentes em 

passado, presente e futuro. Depende da divulgação boca a boca para o seu sucesso, 

já que o network social demanda tempo. Na verdade, são as pessoas que fazem os 

lugares (REES, 2017). 

         Já no caso do Prof. Dr. Claudio Magalhães, também professor na mesma 

instituição, além de arquiteto e urbanista brasileiro, mas residente em Londres há 

muitos anos, explicou o que seria a affordable house: 

Affordable house é 80% do valor de mercado. Então normalmente 
são passados pra uma house association, pra uma... que aí vende ou 
aluga por 80% do valor de mercado. Mas 80% do valor de mercado 
aqui em Londres não é affordable nem por mim (MAGALHÃES, 
2017). 
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         Além disso, explicou como a realidade em relação ao planejamento urbano 

londrino era bastante diferente da existente no Brasil: 

Porque o que os empreendedores alegam é que o sistema de 
planejamento aqui, que é esse planejamento discricionário, que não 
tem um plano diretor que diz o que que pode. Tem políticas em geral 
do que pode ser feito em cada região, mas pra cada terreno, pra cada 
pedaço, tem que ser discutido caso a caso. E segundo os 
empreendedores o que acontece é que isso faz com que seja muito 
incerto e demore muito. E claro que o empreendedor tem que botar 
um preço nisso. E a teoria é que por eles porem um preço nisso um 
monte de locais que poderiam ter plano de habitação ficam inviáveis. 
Porque se fossem viáveis, aí pudesse cobrir esse custo 
(MAGALHÃES, 2017). 
 

         Ao longo da entrevista, este comentou o motivo de, na sua visão, o percentual de 

affordable house previsto não ser viável: 

“Está, tem que dar 30%, daí o empreendedor mostra as contas – mas se eu der 30%, 

porque o dono da terra tá me cobrando uma fortuna, porque em Londres não tem 

muita... daí não fecha as contas e eu não faço nada. […] Aí o prefeito pode chegar à 

conclusão que é melhor alguma habitação lá do que nenhuma, mesmo que não atenda 

mais os 30%”. 

         No que concerne a King’s Cross, mencionou que quando comparado com outros 

empreendimentos da época, este foi bem mais razoável, tirando o fato de não ter 

affordable housing efetiva. 

         Já a respeito do preço da habitação e de todo o fenômeno articulado à 

gentrificação em Londres, este menciona que: 

Pra um salário de professor aqui na universidade, pra um professor 
titular, é 70, 80 mil libras por ano. Quer dizer que um apartamento 
desses é 10, 11 vezes o salário. Se você não gastar nada, não 
comer, não fizer nada... Então, tem esse problema de gentrificação... 
se bem que é, por exemplo, se você for solteiro e jovem e tiver 
disposto a morar mal, consegue alugar em Londres. E tem bastante 
gente que faz isso. Quer dizer, no centro de Londres tem muita gente 
jovem morando, divide apartamento e põe 3 pessoas dentro, 
consegue. Agora, se você tiver família e criança, aí a coisa fica mais 
complicada. O complicado é que as escolas também, porque não têm 
gente suficiente, as escolas fecham ou têm concentrações grandes 
de imigrantes, ninguém fala inglês na escola. Aí você pensa “bom, se 
eu por meu filho ali, ele vai ser prejudicado quando passar pra 
vestibular”, coisa assim. As pessoas se mudam. Tem, tem isso. Isso 
acontece. Com certeza (MAGALHÃES, 2017). 
 

Por fim, a respeito do projeto de Battersea, este informou que: 

É, aí é um problema de heritage, porque lá também tem uma 
polêmica sobre a quantidade de affordable housing. E aquele terreno 
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é uma área grande da era industrial que ficou congelado no tempo por 
muito... A estação fechou em 1980, por aí. E há 30 anos, quase 40 
que não acontecia nada lá, teve vários projetos, vários 
empreendedores foram à falência tentando fazer alguma coisa porque 
eles têm que conservar a estação. E é caríssimo e não tem... E é 
muito difícil achar um uso pra estação, então nos momentos que o 
mercado tava alto, alguém comprava achando que ia conseguir. Aí 
assim que o mercado, que o ciclo do mercado, baixava, os lucros não 
eram suficientes, aí o sujeito ia à falência. E agora é dinheiro da 
Malásia que tá lá (MAGALHÃES, 2017). 
 

         Reforçando a ideia do que foi mencionado ao longo deste subcapítulo, os 

autores Hamnett e Randolph (1984, p. 276) apud Atkinson (2000, p. 357), comentam 

que “o arrendamento privado acessível no centro de Londres hoje não é mais uma 

opção possível. Aqueles que não podem comprar aqui foram de fato deslocados para 

locais alternativos além do centro...ou para posições alternativas”.  

7. Relatórios de Viagens 

7.1 Londres 
 

Nadia Somek e José Geraldo Simões Jr. 

15 de junho/2017 

Visita comparativa com 2008 ao Projeto Urbano Kings Cross relatório 

fotográfico. Transformação e reconversão de área industrial em torno da estação Saint 

Pancras (trens internacionais). Instalação de Universidade de Artes, construção de 

Habitação de várias faixas de renda, proteção do Patrimônio Histórico e constituição 

de um centro de escritórios do terciário avançado. Implantação de Grande Biblioteca 

Pública e despoluição do canal que passa a ser navegável. Marketing informando as 

transformações Urbanas. 

 

16 de junho/2017 

Entrevista com Sara Cross Diretora  acompanhada do Prof. Michael Ball da 

Heritage Loterry Fund”, recebe 20% da loteria e está financiado ao National Memorial 

Fund  (criado depois da 2ª Guerra). Criada desde 1994. Já  financiou 4000 projetos em  

toda Inglaterra, com 100 projetos por ano. Conta com 270 funcionários. A missão 

institucional é de distribuir segundo critérios  de inclusão social 25 milhões de libras 

para o país inteiro proteger e conservar seu Patrimônio Histórico. 
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Os projetos podem ser pleiteados por ONGs ou governos locais e mesmo 

proprietários privados desde que representem benefícios comunitários. Os projetos 

variam de 200 mil libras a 2 milhões sendo distribuídos por decisões estratégias (Plano 

elaborado 2013 –16) por um Comitê e avaliados por relatórios e aprovação por 

audiências públicas. 

Os projetos são monitorados, por consultores externos, até por 10 anos e 

devem apresentar um plano de negócios provendo sua sustentabilidade. Não há 

superposição com governos locais financiados, por exemplo museus não  são 

financiados. Os projetos tem a chamada “Crossing Fingers” da loteria e tem o lema: 

New Ideas Needs Old Buildings”. 

Prevê o desenvolvimento local e o estímulo a economia criativa, propõe-se 

principalmente a melhorar a vida das pessoas e discute como foi restaurado o 

Patrimônio Histórico, quantos visitantes reconheceram os projetos e preocupa-se com 

minorias e comunidades sensíveis. 

17 a 19 de junho/2017 

Estruturação do projeto de Pesquisa e do paper a ser apresentado a revista 

qualis. 

Visita dia 19 de junho ao Projeto Urbano referente às transformações da Olimpíada de 

2012 com o professor Philipp Rode da London School Of Economics. 

20 de junho/2017 

Entrevista com Ian Morrison Diretor executivo do “The Architectural Heritage 

Fund” que existe há 40 anos. Ele trabalha lá há 25 anos e entende que Patrimônio 

Histórico não é barreira para o desenvolvimento. 

O sucesso da instituição é defender o argumento de que o Patrimônio Histórico 

é importante para todos. Não só os grandes monumentos, mas o industrial e o 

vernacular também. 

Argumento é que o primeiro passo é o reconhecimento da sociedade da 

significância do Patrimônio. 

Todos gostam da História. Para isso contaram com performances em prédios 

históricos, exposições e programas de televisão que foram  decisivos para o 

reconhecimento social. 



	  

	  
	  

121	  

Dispendem poucos recursos, em torno de 1 milhão de libras, mas em projetos 

de grande visibilidade, são 20 a 25 projetos por ano que são acompanhados por 

monitoramento. A ideia é envolver pessoas na geração de trabalho e renda. Existem 

desde 1975 e tem uma equipe pequena de 15 pessoas. 

Fazem três tipos de serviços: orienta e ajuda na construção do Plano de 

negócios, distribuem recursos e fazem investimentos diretos em P.H. 

Defendem 4 argumentos para a valorização do P.H: O primeiro é de que o PH 

gera recursos, o segundo que gera benefícios sociais. (Relatórios de Oxford (sede) 

avaliam 10 anos de sinergias e benefícios), o terceiro reside na importância da Cultura 

através do acesso a História e Arquitetura. E, finalmente o quarto argumento é da 

eficiência energética de prédios antigos que apresentam maior performance. Além 

disso o impacto  das demolições é negativo  em relação ao retrofit de edifícios 

históricos. Isto é bem documentado em documentos de pesquisas energéticas. 

21 de junho/2017 

Estruturação da pesquisa e visita aos bairros Priory Gardens (1988) e Bedford 

Park e ao Palácio de Cristal de Kew Park (Paxton) no Jardim Botânico Real do século 

XVII. 

22 de junho/2017 

Visitas as cidades Garden Letchworth e Velwyn. 

23 de junho/2017 

Busca de referências Bibliográficas e entrevista Philipp Rode e Ricky Burdett da 

London School of Economics. Balanço da Missão de Pesquisa com Prof. Michael Ball 

da Reading  University. 

Reunião Historic England 

Entrevista com a diretora Victoria Hamsom:Esta instituição nacional chamava-

se até 1º de abril de 2015 English Heritage (equivalente ao nosso IPHAN), criado no 

pós guerra, busca planejar o Patrimônio histórico desde 1983 com os governos locais, 

através dos Neighborthoods Plans ( Planos de bairro). 

Os planos e as leis de proteção nacionais são severos. Fazem inventários e 

tombam para toda a nação inglesa e orientam os governos locais para a preservação 

e conservação. 

Existem 7 categorias de tombamento: 
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1.  Os monumentos Ex Stone Hedge, Palácio de Buckinghen, Catedral de Saint 

Paul. São poucos e não podem ser transformados. 

2. Bens tombados 400 mil em toda Inglaterra. Ex Crescent em Bath, Conjuntos 

Urbanos, Patrimônio Industrial, mas também bens afetivos Ex Abbey Road (Beatles) 

que vem de demandas da população e dos “Listers” (+/- 40 funcionários) que propõe 

tombamento que é decidido pelo H.E. 

Os licenciamentos ficam a cargo das autoridades locais, mas a orientação é do H.E. 

Levam no máximo 2 meses para aprovação. 

3. Áreas de Conservação; Conservation Areas. São definidas pelos governos 

locais que, sob orientação definem o planejamento e os pedidos de demolição e 

substituição. 

4. Parques e Jardins Históricos são 1600 ao todo Ex Kew Garden, (Jardim 

Botânico Real do Séc. XVII). 

5. Campo de Batalhas: Ex. Batle Fried de Hastings. 

6. Destroços (ruínas protegidas, ex navios). 

7. Sítios Patrimoniais (Heritage Sites). Não existem áreas envoltórias e pontos. 

São vários critérios para o inventário e tombamento. Entre outros “ original 

fabrics” traçados originais, cottages do séc. XVI, Edifícios e espaços ameaçados (pista 

de Skate). 

Ressaltou a importância da sensibilização, apóiam pesquisas interdisciplinares 

tem 3 áreas de projetos: 

1. Cities and Society. 

2. Enviroment and Climate Changes (transportes e mudanças tecnológicas) 

3.  Urban Governance. 

Entendem que a participação é essencial nas transformações urbanas. 

24 de junho/2017 

Reunião final com os professores Michael Ball e Philipp Rode para 

encaminhamentos 

 

Eliana Rosa Queroz Barbosa 



	  

	  
	  

123	  

Pesquisa de Campo Estudo de Caso – Docklands, Canary Wharf. 

19 de Outubro/2017 

Chegada a Londres (período noturno). 

20 de Outubro/2017 

Visita a Canary Wharf, Greenwhich Village e Bank (Centro de Londres). 

Canary Wharf é um projeto urbano que se iniciou na década de 1980, como uma 

iniciativa de re-desenvolvimento de área portuária criando um novo CBD (Central 

Business District) de Londres, almejando atrair empresas mercado do financeiro, em 

um momento em que o mercado de edifícios corporativos a zona central de Londres se 

encontrava saturada. 

A relevância de estudar este caso se dá por três razões. Canary Wharf foi um 

dos primeiros projetos urbanos paradigmáticos da década de 1980 e representou um 

modelo para operações de re-desenvolvimento futuras. Parte do projeto procurou 

preservar o patrimônio portuário adjacente, através de sua reconversão em áreas 

institucionais e áreas suporte aos edifícios corporativos (amenidades como 

restaurantes, bares e cafés e áreas para pequenos escritórios). A última razão se dá 

pelo fato de que atualmente o projeto passa por um novo momento de 

desenvolvimento, que parte do crescente processo de financeirização do mercado 

imobiliário mundial, em que se observa uma concentração de produção de edifício 

para habitação, abrindo mais um novo ciclo de desenvolvimento do projeto, alinhado 

com tendências imobiliárias observadas também em outros lugares da cidade. 

A vista técnica para o estudo do Projeto Urbano Canary Wharf se iniciou com 

através da linha de transporte público que navega pelo Rio Tamisa, conectando 

Canary Wharf ao centro de Londres através da Estação Intermodal Embarkment  e a 

margem Sul do Tamisa, através da estação. 

Para garantir a viabilidade do projeto, a conexão modal com o centro de 

Londres era crucial. Uma nova linha de metrô foi construída para tal, entretanto a 

multimodalidade do acesso é considerada essencial na cidade de Londres, por isso 

outras formas de acesso foram adicionadas posteriormente. A primeira parte da visita 

foi então estruturada de modo a explorar as possibilidades de acesso ao projeto.  

Desembarcamos em Greenwhich, um bairro histórico originalmente de caráter 

proletário que passou por um processo de gentrificação  ao longo do século XX mas 
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que ainda mantém regiões de habitação social (originalmente estatal, privatizada ao 

longo dos últimos anos desde a era Tatcher). 

Em Greenwhich, visitamos o centro restaurado e voltado para atividades 

terciárias e um antigo mercado transformado em feira de artesanato. Posteriormente 

acessamos a  Estação de trem de Greenwhich, parte de uma linha de trem de 

superfície estendida recentemente  para alimentar Canary Wharf. 

Imagens Greenwhich 

 

 

A visita ao projeto focou-se na observação do desenho urbano integrado e nas 

diferentes ligações (em nível e subterrâneas) entre os diferentes empreendimentos 

imobiliários, nos edifícios em construção e nas ligações com as áreas de galpões 

renovados. 
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Imagens Canary Wharf 
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A respeito do desenho urbano e da integração com o Patrimonio Portuário, o 

que se observa em Canary Wharf é que, apesar de se configurar em um grande 

projeto voltado para a criação de um distrito corporativo, realizado através da 

promoção de empreendimentos imobiliários isolados, existe uma coesão de desenho e 

acessibilidade de qualidade e incomparável com as experiências brasileiras, bem 

como a relação respeitosa com o patrimônio portuário preservado, não no tocante a 
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áreas envoltórias, mas a sua integração ao desenho urano geral no nível do pedestre, 

o que nos faz valorizar outras formas de relação entre empreendimentos imobiliários e 

patrimônio industrial (não monumental). Vale notar que uma das ancoras culturais do 

projeto é uma Sede do Museu de Londres, o que demonstra a ligação do poder público 

com o restauro e ressignificação do Patrimonio Portuário, o que também pode servir 

de inspiração para os casos brasileiros. 

 

O fim da vista se deu através da observação da ligação ferroviária entre o 

Projeto Urbano visitado o centro financeiro original da cidade, a região de Bank, em 

que pudemos observar o impacto no tecido urbano tradicional (século XIV e XIX) da 

extensão da linha até Canary Wharf, bem como o processo de re-desenvolvimento da 

centralidade original da cidade, também influenciado por processos pela 

financeirização da produção imobiliária, baseada em investimentos estrangeiros 

diretos e indiretos e uma mudança na tipologia de edifício de escritórios, de grandes 

lajes a espaços menores (afirmação baseada em entrevistas realizadas pelos outros 

pesquisadores do grupo, ainda em processo de sistematização).  

 

Imagens Linha Percurso Canary Wharf – Bank 

 

21 de Outubro/2017 
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Visita aos Bairros Proletários de Hackney (Old Street, Bricklane e Shoreditch) 

Existe hoje um forte processo de gentrificação do distrito de Hackney, 

relativamente próximo ao centro financeiro de Londres, através do qual o tecido 

urbano tradicional (século XIX) e os galpões industrias são renovados abrigando novos 

usos e uma nova população, muitas vezes provocando a expulsão da população 

original, ou de menor poder aquisitivo. 

O processo, já documentado há alguns anos, aumenta os conflitos relativos ao 

uso e a apropriação dos urbanos. Famoso pela concentração de certas tribos urbanas 

e seus locais de encontro e entretenimento nos anos 80 e 90 (como por exemplo os 

punks londrinos), a ressignificação do distrito passou por pelas clássicas fases de 

gentrificação (artistas, galerias, setor do entretenimento, setor terciário, novos 

residentes de maior poder aquisitivo, setor hoteleiro, mercado imobiliário) e hoje 

podemos observar um processo de gentrificação consolidado, envolvendo inclusive a 

destruição do tecido urbano original para a construção de novo parque imobiliário. 

Esse processo ainda não se observa no Bixiga, entretanto os primeiros sintomas dos 

processos clássicos de gentrificação já podem ser observados (presença de artistas, 

ativistas, novos atores culturais e novos estabelecimentos do setor de entretenimento 

além dos tradicionais).  

 

Imagens Hackney Disctrict 
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22 de Outubro/2017 

Reunião com contatos, reflexão sobre o campo e Retorno  

O último dia se resume a reuniões com novos contatos e a sistematização do 

material coletado e os próximos passos. 

Leonora Grceva é uma arquiteta e urbanista, consultora na “Soundings”, uma 

empresa privada responsável por realizar processo de “community engagement” 

(engajamento comunitário) em processos participativos de políticas e projetos 

urbanos. http://www.soundingsoffice.com/projects 

A arquiteta explicou como se dão os processos de engajamento em políticas 

urbanas realizadas em casos de bairros tombados e projetos urbanos.  

Michele Vianelo é arquiteto e urbanista, trabalha como “International Policy and 

Research Officer” no Royal Town Planning Institute.   O instituto trabalha promovendo 

boas práticas em planejamento urbano, principalmente trabalhando com foco em 

casos no Reino Unido, mas está planejando iniciar cooperações internacionais.  

A pesquisa de campo teve caráter exploratório, levantando casos e assuntos 

que possam ser complementários aos já pesquisados, pensando na composição do 

relatório. A reunião de fechamento definiu que, dentre os assuntos abordados no curto 

período de campo, a atualidade do Projeto Canary Wharf é o caso mais interessante a 
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ser explorado em um artigo que combinará a pesquisa de dados primários (entrevistas 

e observação em campo) com dados secundários sobre o atual desenvolvimento do 

caso, discutindo sua relação com outros processos contemporâneos (revisão do 

paradigma de grandes projetos urbanos, as mudanças nas tipologias produzidas 

nesses projetos, a continuidade e resignifcação da relação do projeto com o patrimônio 

portuário). 

Os contatos realizados poderão evoluir para a proposição de um novo projeto 

de pesquisa, focado em participação e boas práticas, a ser desenvolvido ao longo do 

próximo ano. 

 

Sara Fraústo Belém de Oliveira 

16 de Outubro/2017  

Chegada à cidade de Londres pela manhã. Reunião com a Prof.ª Nadia 

Somekh para organização e estruturação da pesquisa de campo e da entrevista ao 

Prof. Peter Rees. Seguiu-se para King’s Cross, um dos projetos urbanos londrinos que 

articula o desenvolvimento urbano às premissas da conservação do patrimônio 

histórico. No caso, o restauro da estação ferroviária, datada de 1852, a mais antiga de 

Inglaterra, teve o seu restauro pago pelo projeto urbano que foi implementado. Este 

englobou a construção de uma nova estação, cujo o transporte conecta Londres a 

Paris e demais regiões, além de ter aumentado a oferta de locais de escritórios, um 

percentual de habitação considerada como affordable house - isto é, com um preço 

15% abaixo do valor do mercado -, a despoluição do rio e diversas áreas de uso do 

espaço público.  

Após a visita e reconhecimento de campo, partiu-se para a entrevista ao Prof. 

Peter Rees, da University College London, The Bartlett Faculty of the Built 

Environment. Este, outrora, já foi responsável pelo planejamento urbano da área 

correspondente à city of London. De acordo com Rees, os 35% de affordable house, 

previstos pelo prefeito Sadiq Khan, para cada novo edifício de vários pavimentos, não 

será possível de serem atingidos. Não considera que a verticalização e suas 

dimensões sejam um problema, desde que os apartamentos estejam ocupados. 

Contudo, conforme o mesmo adiantou, o que se tem observado é que investidores, 

principalmente, chineses e russos, vêem a cidade de Londres e a especulação 

imobiliária como ferramentas para aplicação no mercado financeiro global, por meio da 

compra de apartamentos de luxo, já que os seus mercados e políticas nacionais são 
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bastante instáveis. Estes acabam por funcionar como safe deposit box, cuja única 

cidade no mundo capaz de rivalizar com Londres, em termos de atração financeira, é 

Nova Iorque. Contudo, mesmo com o Brexit, a preferência ainda é a capital londrina, 

tendo em conta que o atual presidente dos Estados Unidos da América é Donald 

Trump e toda a temática terrorista envolvente. 

Referiu ainda que a city, local cujo planejamento urbano já foi da 

responsabilidade dele, era o único espaço onde poderia acontecer a verticalização de 

Londres, apesar de ser o berço romano da cidade e de ter as relíquias de patrimônio 

histórico edificado mais antigas da capital. Lá foram colocados os edifícios comerciais 

e financeiros mais altos e responsáveis pelo skyline contemporâneo, num total de 

parque edificado que ronda os 400%. Segundo informações repassadas, apenas 

10.000 pessoas vivem lá, pois o intuito nunca foi ter residências no local, mas sim 

espaços comerciais e financeiros. No caso, as finanças atraem o comércio, mas este 

nem sempre atrai aquele. A referida área tem a presença de bancos, entre eles 

japoneses, e toda uma rede de empresas seguradoras internacionais. No total, existe 

uma população efetiva de 20.000.000 de pessoas na city. 

Edifícios residenciais de vários pavimentos, na concepção de Rees, não fazem 

sentido, exceto em casos como Hong Kong. 

O fato de tudo ser negociável, com decisões baseadas em argumentos e 

evidências, fez com que o edifício Shard fosse construído fora da área correspondente 

à city, muito embora o English Heritage e o departamento de planejamento da city of 

London terem sido contra. Isso promove um planejamento disfuncional. Rees 

mencionou que, na verdade, a cidade é um organismo vivo. Planejar não pode previnir 

mudanças, mas sim como entender como torná-las melhores. 

Por fim, mencionou como o King’s Cross foi um exemplo bem sucedido de 

projeto urbano, pois fez uso do transporte como articulador de massas e de 

desenvolvimento. Com uma visão bastante liberal, referiu que a gentrificação é um 

processo global. Não é possível contrariar esse movimento. Resta apenas esperar que 

o processo tenha a sua reviravolta natural, ou seja, aguardar que o centro da cidade 

torne-se obsoleto outra vez. 

Referiu ainda que a cidade tem os usos mistos e a diversidade assentes em 

passado, presente e futuro. Depende da divulgação boca a boca para o seu sucesso, 

já que o network social demanda tempo. Na verdade, são as pessoas que fazem os 

lugares. 
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Em termos de comparação com Canary Wharf, refere que o modelo da city é 

mais atual, com mais espaço (8.000.000 m2 versus 2.000.000 m2 em Canary), e que o 

primeiro caso teve uma influência americana, atualmente em desuso. 

Em suma, a city visou colocar trabalho, comércio e diversão noturna no mesmo 

local, uma espécie de Silicon Valley bem sucedido. As poucas residências são 

pensadas em formato de studio, com espaços menores, pois a população que querem 

atrair corresponde a uma faixa etária jovem e com agregados familiares pouco 

numerosos. Em outra palavras, executivos jovens e solteiros: “you work hard, you play 

hard”. 

 

17 de Outubro/2017 

O dia começou com uma audiência pública do Heritage Alliance, articulada por 

Henry Russell, e que contou com a presença de arqueólogos, advogados e arquitetos, 

além de uma representante do poder público, Victoria Thompson, do Historic England. 

A pauta foi bastante extensa e promoveu a discussão em torno de como as políticas 

de planejamento têm contribuído para a proteção do ambiente cultural e edificado 

histórico, além de uma atualização das novidades relacionadas ao departamento de 

proteção do patrimônio histórico inglês. 

Com a reunião, foi possível vislumbrar um caminho de articulação entre os 

mais diversos agentes públicos, civis e organizações não governamentais, na busca 

de uma preservação e conservação efetiva do patrimônio. Ao se trazer para a 

realidade brasileira, seria algo cabível ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (SP), 

universidades, profissionais das mais variadas áreas e população. 

Em seguida, partiu-se para a visita de campo à área de Southbank, localizada 

às margens do rio Tâmisa. O  espaço encontra-se em franca expansão urbana e 

obras, além da parte que já se encontra concluída. Este abriga comércios, 

restaurantes, habitações e espaços públicos utilizados por diversos tipos de pessoas, 

desde residentes londrinos a visitantes. À medida em  que nos aproximamos do Tate 

Modern, lojas destinadas ao design e com vertente mais artística são encontradas, 

bem como hotéis de alto padrão. O trajeto prosseguiu em direção ao Tate Modern. Lá 

visitou-se a exposição sobre Living Cities e também a sua articulação com a arte 

moderna, almejando e tentando prever um novo futuro para as cidades. Na região 

constatou-se a presença dos novos empreendimentos residenciais de alto padrão, 
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comentados por Peter Rees e que estão no cerne da questão a respeito da 

gentrification londrina. 

 

 

18 de Outubro/2017 

A primeira atividade foi a entrevista ao arquiteto e urbanista Cláudio 

Magalhães, da University College London, The Bartlett Faculty of the Built 

Environment, com o intuito de estreitar relações entre as duas instituições e 

internacionalizar mais o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Durante a conversa, o mesmo comentou como a gentrificação e a especulação 

imobiliária eram uma realidade cada vez mais proeminente e determinante do 

planejamento londrino, sendo responsáveis por retirar cada vez mais pessoas do seu 

local de residência e verticalizar áreas com novos projetos urbanos, entre eles, 

Battersea.  

Como tal, no início da tarde, seguimos para a região de Battersea Park e para o 

bairro de Lewisham - localizado nas áreas periféricas da cidade e cuja população tem 

um poder aquisitivo econômico menor -, visando constatar o que foi mencionado pelo 

Prof. Cláudio Magalhães. 

Efetivamente, as duas áreas, embora com características e preexistências 

distintas, encontram-se em um forte processo de verticalização, cujo resultado é o 

encarecimento do local e a provisão de habitações para uma população com poder 

aquisitivo alto, além de, muitas vezes, estrangeiro. 

Enquanto o primeiro exemplo encontra-se às margens do rio Tâmisa, 

abrangendo até o investimento de capital malaio, num projeto chamado Battersea 

Power Station Development Company, de uma estação obsoleta desde 1983, em 

Lewishan, o processo está articulado à provisão de habitação para trabalhadores da 

distrito financeiro de Canary Wharf, expulsando, aos poucos, a população residente, 

composta, inclusive, por imigrantes. 

 

19 de Outubro/2017 
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O dia começou com a visita à City of London, para conversar com o 

responsável pelo departamento de Urban Planning, o diretor e arquiteto Gwyn 

Richards. Por meio de uma apresentação audiovisual e visita guiada, este explicou 

como abordam as premissas da existência do patrimônio histórico e da estratégia de 

transformar o centro num distrito financeiro pujante, verticalizado  e responsável pelo 

skyline inovador e contemporâneo londrino. 

Entre os pontos assinalados, pode-se referir o intuito de explorar as coberturas 

dos arranha-céus, construídos e em fase de construção, para uso público, como 

jardins e vista panorâmica; diretrizes para tornar o centro apelativo para a população 

não só nos dias úteis e horário laboral, mas durante os sete dias da semana; promover 

que cada novo edifício tenha uma linguagem arquitetônica própria, diferente do skyline 

de Nova Iorque; propor soluções assentes na Smart City; maximizar o fluxo de 

pedestres e o seu domínio do uso do espaço público; otimizar o comércio; entre outras 

ações. 

O dia encerrou-se com uma pesquisa bibliográfica na livraria Waterstones, 

perto do campus da Bartlett School. 

 

20 de Outubro/2017  

O trabalho de campo realizado foi a Canary Wharf e a Greenwhich Village. 

Após uma semana de estudo a respeito da city, com o objetivo de entender como a 

gentrificação, projetos de desenvolvimento urbano e a abordagem do patrimônio têm 

sido levadas em conta, foi a vez de analisar o caso de Canary. Remontando ao fim da 

década de 70 e início dos anos 80, trata-se de um projeto urbano, aos moldes 

americanos, de desenvolvimento da orla portuária, com o intuito de criar um novo 

distrito financeiro dinâmico e para jovens empresários, os chamados yuppies. Após o 

momento da sua estruturação e sucesso, a city conseguiu competir e até atrair o 

mercado financeiro mundial, representando hoje o grande centro dinâmico de Londres, 

o que acarretou numa certa decadência de Canary Wharf, encontrando-se a área, 

atualmente, a passar por uma nova lógica de estruturação urbana. Esta envolve a 

construção de um mercado habitacional de luxo ou para os trabalhadores do distrito, 

articulando-se com outros locais da cidade, como é o caso Lewishan e a nova vaga de 

especulação imobiliária. 
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O quesito transporte público foi fundamental para Canary, pois esta área 

precisava estar conectada à zona central de Londres, tendo sido o investimento no 

modal metropolitano e veículo leve sobre trilhos essencial, além do fluvial. 

No que concerne a Greenwhich, este bairro cujas características eram de ter 

uma população de trabalhadores inseridos na classe média e média baixa, sofreu um 

processo de gentrificação, embora ainda tenha algumas habitações de interesse 

social. 

Por fim, a pesquisa na cidade de Londres encerrou-se. Como questionamentos 

e análise de concretização dos objetivos da viagem, pode-se mencionar que o contato 

com projetos urbanos tão amplos e distintos da realidade brasileira permitiu perceber 

que o fenômeno da gentrificação ocorre em âmbito mundial, mas que, dependendo da 

visão política, social e econômica em que parcerias público-privadas são firmadas, é 

possível que acha algum tipo de reverberação positiva para a população de uma 

maneira geral, como é o caso do transporte público ou de espaços públicos. A própria 

consciência educacional a respeito do patrimônio também trata-se de uma evolução e 

apropriação por parte dos residentes, muito embora premissas como área envoltória 

não existam, mas sem cuidados com os cones visuais e gabaritos. 

Qual futuro almeja-se para o bairro do Bexiga, na cidade de São Paulo, objeto 

de estudo do grupo de pesquisa e da minha dissertação de mestrado, atrelada ao 

mesmo? É fato que Smart Cities e cidade compacta estão na agenda urbana mundial, 

mas se o planejamento ficar à mercê do mercado financeiro e da especulação, o 

exemplo londrino mostra que a gentrificação será inevitável e não é o que se deseja, 

mas sim a preservação e conservação cultural e, principalmente, das preexistências 

sociais, desde que com qualidade de vida nos diversos âmbitos.  

 

7.2  Mollenbeek-Saint –Jean - Bruxelas 
 

Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi 

Introdução  

Este relatório é parte da pesquisa “Desenvolvimento sustentável e instrumentos 

urbanísticos no Bexiga: CidadenCompacta, Patrimônio Cultural e Urbanidade”, do 

grupo de pesquisa “Verticalização, Projetos Urbanos e Inclusão Social”, coordenado 

pela Professora Doutora Nadia Somekh.  
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A presente pesquisa propõe-se a compreender a materialização no Molenbeek-

Saint-Jean, uma das áreas mais densas da região de Bruxelas. Para isso buscou 

levantar possibilidades de tipologia dos edifícios na região, a densidade produzida por 

eles, bem como os movimentos sociais existentes e como eles foram responsáveis por 

produzir urbanidade no bairro. Itens estes que também são foco da pesquisa 

desenvolvida no Bairro do Bexiga em São Paulo.   

Além da análise de mapas do local e da revisão bibliográfica sobre o tema, 

tivemos a oportunidade de visitar a área com o acompanhamento do Prof. Bruno De 

Meulder da KU Leuven, possibilitando uma melhor compressão da região.  

Incialmente é importante compreender que Bruxelas é tida como uma região da 

Bélgica, não uma cidade, por isso a área nomeada como Molenbeek é uma 

municipalidade, a qual possui certa autonomia e própria regulação. A municipalidade 

fica próxima ao canal que corta Bruxelas e também próxima a municipalidade 

Bruxelles, zona central e mais antiga da região.  

          
Figura 1: Mapa de Bruxelas destacando Molenbeek                 

 
Figura 2: Mapa de Bruxelas destacando o canal entre municipalidades Molembeek e Bruxelles 

Historicamente, a urbanização da Municipalidade deu-se no final do século XIX 

quando chegam novos moradores atraídos pela industrialização. A localização das 

industrias foi estratégica, próxima ao canal Bruxelas – Charleroi, o que facilitava o 

comércio, e da área central de Bruxelas, zona já urbanizada e centro político da 
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região. A imagem 03 mostra a evolução urbana da cidade no início do séc. XX, bem 

como a localização das indústrias na cidade e na região do Molenbeek.  

 

   

 
Figura 03 – Trecho do mapa de Bruxelas em 1910 destacando a área central e o Molenbeek 

Como grande parte de áreas urbanas formadas a parir do desenvolvimento 

industrial, a região não possuía urbanidade e infraestrutura com características 

industriais. Assim, de acordo com Bruno de Meulder (1996) em 1930 foi criado o 

primeiro sindicato dos metalúrgicos que inicia uma luta para melhorias do bairro. 

Avanços estes que foram conquistadas no período entre guerras, através de melhorias 

do espaço público e construção de equipamentos urbanos. 

Com a crise do petróleo nos anos 1970 inicia-se o processo de 

desindustrialização, deixando diversas áreas da região obsoletas e moradores 

desempregados. Consequentemente, iniciou-se um processo de degradação da área 

com problemas não só físicos, como de escolaridade, vandalismo, drogas, extrema 

violência no espaço público e forte intervenção da polícia. Podemos inclusive 

perceber, diversas construção de gradis nas habitações, ao longo desse período, 

negando o espaço público.  

O projeto de revitalização se deu em duas etapas. A primeira através da 

construção de habitação social em larga escala e tentativa de atração da classe 
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média, e a segunda, através da construção de novas bases policiais e um grande túnel 

para conectar a região ao metro. Ambas não surtiram resultado. Foi entãp, através do 

engajamento da população nos final dos anos 1970 que o bairro passou por uma 

grande transformação. (IBIDEM) 

Atualmente o bairro ainda é caracterizado pela grande oferta de habitação de 

interesse social, pela população jovem e pela forte presença de imigrantes. Além 

disso, o Molenbeek é uma das regiões mais densas da cidade, como a figura 04 a 

seguir representa.   

 

 
Figura 04: Densidade Habitacional de Bruxelas em 2010 destacando Molenbeek 

 

A questão de alta densidade na região central e a presença de imigrantes, se 

deve ao fato de que nos anos 1990 existiu uma forte migração de população jovem, 

em sua maioria com filhos, para as áreas periféricas de Bruxelas, área com 

residenciais maiores e mais calmas. (DECLERCK e DUDAL, 2013) 

Assim, considerando a alta densidade em uma área próxima ao centro da 

cidade, dotada de equipamentos de infraestrutura, bem como a forte presença de 

atores sociais responsáveis pela preservação da memória e luta pela urbanidade na 

área. O presente trabalho apresentará as diversas tipologias, densidades na região e 

como as relações de vizinhança foram capazes de trazer urbanidade ao bairro. Itens 

estes, abordados no projeto de pesquisa deste grupo e que podem levar a reflexões 

para o trabalho do bairro do Bexiga. 
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Tipologias e Cidade Compacta  

O território em questão é dividido em duas partes através da linha férrea (Ver 

figura 02). A parte leste, mais próxima do canal e das antigas industrias, e a parte 

oeste, com construções mais recentes. 

Todo o território possui grande oferta de HIS, porém no lado leste a tipologia é 

marcada por casas dos antigos trabalhadores e as pequenas propriedades de 

investimento, e o lado oeste pela ocupação após a segunda guerra, caracterizada por 

possuir habitações mais novas e com maior variedade tipológica.  

No que dize respeito aos moradores destas áreas, o lado mais novo possui 

mais moradores de classe média e o lado antigo mais taxas de desemprego e 

imigrantes. (Brussels-Capital Health and Social Observatory, 2010) 

Conforme figura 05, as densidades também são diferentes ao longo deste 

território. Na área histórica, exceto na proximidade do canal onde ficam as indústrias, a 

densidade é mais alta do que na parte oeste, onde a densidade maior é apenas em 

um corredor. 

 

 
Figura 05: Mapa da densidade habitacional no Molenbeek em 2010 
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A seguir e serão descritos os motivos para a diferença de densidade. 

Basicamente identificamos nas características morfológicas e tipológicas as causas de 

maior ou menor densidade. 

Morfologicamente a área a leste possui o tecido urbano mais fragmentado, com 

quadras e lotes menores e pouca área pública. Já a parte oeste possui quadras e lotes 

maiores, com espaços públicos mais generosos e mais área verde, tanto no interior 

dos lotes, como no espaço público.  

O mapa a seguir, figura 06 e 07, mostra a diferença loteamento e área verde 

entre estes dois espaços. Já as imagens 08 e 09 mostra elas sobrepostas com a 

densidade. 

   
Figura 06: Ruas do Molenbeek  

 
Figura 07: Área Verdes no Molenbeek 
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     Figura 08: Sobreposição de ruas e densidade   Figura 09: Sobreposição áreas verdes e 

densidade 

No que diz respeito a tipologia da edificação, o levantamento nos mostra que 

na região mais antiga os edifícios são multifamiliares, mais baixos e com 

aproximadamente 4 pavimentos. Já no lado mais novo, a tipologia é heterogênea, as 

vezes edifícios multifamiliares verticais e as vezes edifícios de 2 ou 3 pavimentos 

unifamiliar.  

As imagens a seguir mostram a distribuição das tipologias no território, as 

figuras de 10 a 17 são da área mais antiga e da 18 a 25 da área mais nova. 

    
Figuras  10  e 11                                                                          

 

    
Figuras 12 e 13                                                                
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Figuras 14 e 15                                                                                 

 

                             

 
Figuras  16      e 17                                                                               
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Figuras 18  e 19                                                                              

     
Figuras  20  e 21                                                                         

 

 

 

     
Figuras  22   e 23                                                                                 
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              Figuras  24  e 25                                                                         

 

Relações de Vizinhança, Atores Locais e Urbanidade 

De acordo com o Prof. Brune De Meulder, a área estava por um processo de 

degradação e através de engajamento da população e diferentes associações 

houveram melhorias na vida urbana da região.  

As associações hoje envolvida são: A La Pondrière, fundada em 1973, uma 

associação religiosa voltada a promoção do indivíduo; a Centre Bonnevie, de 1978, 

responsável por formação profissional e que trabalha em parceria com a Le Rue. Esta 

última, também de 1978, foi a responsável por desencadear um processo 

transformador no bairro. 

A Le Rue é composta por professores, jovens e ativistas em lutas urbanas 

desde 1973. Eles esclarecem que o objetivo da associação é revitalizar bairros através 

de uma visão global. Ou seja, são trabalhos de coesão social que envolve desde 

suporte a vida social, econômica e cultural do antigo foi Molenbeek até projetos físicos 

na estrutura urbana. No que diz respeito a melhorias urbanas, foram conquistados 

projetos de novos espaços públicos como praças, áreas de lazer com base na 

participação ativa dos habitantes, integração dos moradores com o patrimônio, 

desenvolvimento econômico, cultural e urbano. 

De Meulder explica que na Bélgica assistentes sociais receberam instruções 

sobre planejamento urbano na escolas baseado em um projeto de Emile Vandervele. 

A ela foi direcionada a atividade de supervisionar o reassentamento de famílias, 
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otimizar o valor social de desenvolvimento e fazer algo com relação a grupo 

marginalizados. (DE MEULDER, 1996) 

Sarah Levy (2013) aponta que tal participação cresceu ao longo dos anos de 

desenvolvimento do plano urbano aprovado em 1979, o primeiro plano regional da 

região de Bruxelas. Este processo foi marcado por diversos confrontos da população e 

acadêmicos contra o governo que criara uma proposta que previa a maior parte da 

zona residencial distante da zona central dotada de infraestrutura. Assim, escolas e 

intelectuais forçaram maior comunicação do governo com a população, a qual foi 

sendo conquistada aos poucos.  

A associação La Rue tornou-se um ponto de encontro no bairro, que mais do 

que dar suporte aos morredores, principalmente imigrantes, politiza a população e 

capacita-os através de aulas de manutenção predial. Tal ação, além de gerar 

emprego, ajudou na melhora da qualidade das moradias na região e do ambiente 

urbano. 

    
Figura 26 Associação La Rue                                                        Figura  27:  Melhorias no espaço público 

                           

De Meulder nos levou ao Museu La Fonderie, locado em uma antiga fundição 

de bronze. Este é um trabalho de mais de 10 anos da comunidade, que através de 

uma área expositiva sobre o trabalho industrial, do arquivo de documentação sobre o 

período industrial e uma exposição sobre a luta pelo sindicato dos metalúrgicos para 

melhorias da cidade, preserva a memória industrial e dos trabalhadores.  

Mais que um ponto de encontro com o passado, o museu La Fonderie com a 

associação Le Rue são uma base de encontro da comunidade com profissionais de 

diversas áreas do conhecimento para pensar o futuro. Por exemplo, as instituições 

foram responsáveis por um seminário com arqueólogos sobre arqueologia urbana 

industrial com o apoio de profissionais das disciplinas de planejamento urbano e 
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economia, gerando um canal de informação e desenvolvimento de projetos, 

basicamente um “laboratório para inovação urbana”. (DE MEULDER, 1996) 

 

   

 
Figuras 28  e 29 La Fonderie exposição e La Fonderie documentação 

 

Cabe destacar que o envolvimento da população com profissionais e 

acadêmicos foi tão consistente, que conseguiram desenvolver um trabalho de 

arqueologia na região, criando um parque com resquícios de outra indústria já 

demolida.  

 
Figura 30: Parque no Molenbeek com testemunhos da memória de indústria demolida (pilares metálicos e fundações) 

 

É importante destacar que este edifício foi preservado por uma iniciativa dos 

moradores e não por ser um edifício tombado. De acordo com a figura 30 retirada do 
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sistema de Georreferenciamento de Bruxelas, hoje após a sua ressignificação, ele 

encontra-se em processo de tombamento.  

 

 
Figura 31 – Edifícios e áreas preservadas na região e o La Fonderie destacado em vermelho.  

 

Além do museu, visitamos também outros espaços industriais que hoje servem 

para atividades da comunidade e outros que estão sendo reabilitados para receber 

centros comerciais e atividades da própria municipalidade. A iniciativa da comunidade 

foi percursora na região que hoje tem outros edifícios industriais sendo revitalizados 

(Figura 31 e 32). 

   
Figura 32  e  Figura 33: Hotel em edifício industrial e  Centro Comercial em edifício industrial   
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 Conclusão 

A pesquisa buscou responder as perguntas feitas nos objetivos do projeto de 

pesquisa direcionadas ao bairro do Bexiga. Porém, para a região do Molenbeek-Saint-

Jean em Bruxelas. 

As questões levantadas no projeto de pesquisa são: 

“Sobre o tema Verticalização e Produtividade Urbana: 

O processo de verticalização produziu cidade compacta? Como? A partir de 

que tipologias? 

Sobre o tema da Urbanidade: 

Como as relações de vizinhança, representadas pelo tecido social produtivo - 

os movimentos sociais e atores culturais – e o tecido social de resistência – 

representado pelo patrimônio imaterial – produzem a urbanidade do Bexiga? Como se 

apropriam da materialidade do bairro? Como constituem parte do seu processo de 

materialização?” 

No que diz respeito aos modelos de materialização gerados por cada 

densidade, podemos apontar que o que define a densidade na região é a dimensão do 

espaço público somado ao tipo de loteamento que gerou a seguintes tipologias: 

unidades habitacionais maiores em edifícios verticais e residências unifamiliares em 

lotes grandes no lado mais novo e unidades menores em edifícios de 

aproximadamente quatro pavimentos no lado mais antigo, com exceção de alguns 

edifícios verticais. 

Já no que diz respeito a como a relação de vizinhança e atores sociais foram 

responsáveis por produzir urbanidade e se apropriar do patrimônio imaterial. No 

Molenbeek a população somada a grupos acadêmicos somaram esforços e 

entenderam que além de atividades destinadas a coesão social, era preciso 

materializar melhorias no espaço público. 

Ademais, foi através da população com o apoio de profissionais e professores, 

que o museu e centro de documentação La Fonderie foi viabilizado. Mesmo sem ser 

ainda um edifício tombado, a memória do bairro foi preservada através da edificação, 

do museu e centro de documentação criado.  

O trabalho das associações de capacitação de moradores para manutenção 

predial e a proximidade com profissionais de diversas áreas deve ser destacada. 
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Afinal, além de gerar renda, esta ação propiciou a manutenção dos edifícios da região 

e a preservação das edificações do bairro.  

Entendo que o caso apresentado pode ser uma referência para conhecermos 

como a morfologia e tipologias foram responsáveis por transformar o Bexiga em um 

dos bairros mais denso de São Paulo. Além disso, entender como os moradores 

podem ser responsáveis por preservar a história e as edificações do bairro.  

8. Iniciações Científicas 
	  

Maria Luiza Torres 

Faço parte do grupo desde o segundo semestre de 2015, procurei o mesmo 

para me aprofundar na questão do planejamento urbano ligado ao conceito de 

patrimônio e espaço público. Durante esse tempo pesquisei a relação dos grupos e 

elementos atuantes no Bairro do Bixiga e como esses produzem dinâmicas urbanas 

que se espacializam e materializam dentro do bairro. 

Aproximei de vários grupos atuantes como integrantes do Teatro Oficina, ex 

membros da Vai-Vai, Associação Novo Olhar e entre outros de maneira a tentar 

entender como o protagonismo desses grupos se relaciona com o uso do espaço 

público no bairro gerando urbanidade. Levantei e mapiei todos esses atores e pontos 

com forte cunho cultural e de patrimônio histórico a fim de entender aonde se 

concentram e como se interligam, quais são suas dinâmicas.Posteriormente fiz um 

exercício cartográfico interpretativo de como um desses atores se apropria do espaço 

público durante um intervalo de tempo demonstrando como e onde acontecem essas 

apropriações. Tendo como resultado físico levantamentos, fotos, planilhas e mapas. 

Atualmente estou escrevendo e sistematizando todos os dados que levantem em um 

artigo científco e acredito que poderá contribuir para a produção de conhecimento do 

grupo assim como o mesmo contribui para o levantamento que fiz e como posso 

aplicar essas novas percepções nas atividades projetuais da faculdade. Quanto a 

quantidade de horas gastas, desde agosto de 2015, o total está por volta de 60 horas, 

somando os levantamentos de campos, entrevistas produção de material e as 

reuniões quinzenais que duram entre 2 a 3 hora. 
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Análise territorial e urbana

1. Urbanidades - Grupos atuantes

e Pontos de atração

Escala 1:5000

Legenda:

Orientadoras: Nadia Somekh e Eliana 

Barbosa

Grupo de Pesquisa:

‘’Desenvolvimento 

sustentável e instru-

mentos urbanísticos 

no Bexiga: Cidade 

Compacta, Patrimônio 

e Urbanidade

Bairro do Bixiga - Limite Igepac

Limite IGEPAC BELA VISTA

Escola de Samba

Roda de Samba

Bloco de carnaval Esfarrapados

Bloco de carnaval Saci do Bixiga

Percurso festival Graffiti

Bares

Baladas

Culinária

Núcleo Nordestino

Cortiços

Teatros

Associação de assistência voltadas para o bairro

Associação comerciais / Artes, ofícios, músicas e danças

Grupos Religiosos

Pontos de atração/Marcos históricos e de patrimônio
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Mariana  Landgren 

A primeira parte das atividades realizadas teve relação com o convênio 

DPH/MackPesquisa, no qual era necessário organizar as fichas do IGEPAC para 

recolher dados sobre imóveis de interesse histórico no Bexiga. As fichas foram 

digitalizadas e inseridas no banco de dados do DPH e transformadas em arquivos 

para consulta dos pesquisadores do grupo. 

A segunda parte consistia em organizar as fotos tiradas de cada imóvel nos 

anos de 2002 e 2013 com suas respectivas fichas IGEPACS, colocando-as em pastas 

para consulta dos pesquisadores, e inserindo-as no banco de dados do DPH. 

A terceira parte consistia em buscar os negativos das fotos tiradas em 1980, 

criando um sistema para a digitalização deste acervo. Após a digitalização, as fotos 

foram inseridas nas pastas criadas para cada imóvel, criando um arquivo final que 

possui um pdf com os dados do IGEpaC e três arquivos de imagem, com fotos de 

1980, 2002 e 2013 do mesmo imóve 

Por fim, a última etapa foi reunir em um arquivo excel todos os processos do 

DPH que tivessem relacionados ao bairro do Bexiga e sua transformação, com um 

nímero do processo, o relator, assunto e parecer. Número de horas: 60 horas de 

pesquisa. 

 

Paula Freitas 

Sob a supervisão da Professora Doutora Nadia Somekh e do Professor Doutor 

José Geraldo Simões Junior, minha participação na pesquisa foi feita em quatro 

etapas. Inicialmente, em um convênio entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), foram transcritas 458 fichas de imóveis 

tombados no bairro do Bexiga para o sistema do último. Todas as fichas possuíam 

fotos dos imóveis, porém como o objetivo era fazer um comparativo do estado de 

conservação dos imóveis tombados em três períodos diferentes, apenas 218 fichas 

foram selecionadas. Essas imagens pertencem ao arquivo do DPH, sendo o registro 

de 1980-1990 ainda em negativos e os de 2002 e 2010-2013 em arquivos digitais.  

Assim, na segunda etapa, foi preciso organizar as imagens dos períodos de 2002 e 

2010-2013, de acordo com o setor, quadra, lote, endereço, autor da foto e data que foi 
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feita. Todas as fotos foram renomeadas segundo as informações anteriores. As 

imagens que pertenciam ao mesmo endereço foram agrupadas em pastas que 

também continham arquivos pdf das fichas que foram previamente transcritas. Ao final 

do processo todos os arquivos foram inseridos no sistema do DPH.  

A terceira etapa consistiu em localizar os negativos que correspondiam aos 

imóveis tombados e indicar através de um post-it como deveriam ser salvos (ainda na 

sequência setor, quadra, lote, endereço, autor da foto e data). Não foi possível 

encontrar todas as imagens que constavam no registro, resultando em 210 conjuntos 

completos. Após esse trabalho inicial, o material foi digitalizado por alguns 

profissionais do Mackenzie. Em seguida, esses arquivos foram organizados em suas 

correspondentes pastas e colocados no sistema do DPH.  

A última etapa tinha como propósito localizar em quais pautas das reuniões do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo (CONPRESP) entre 2005 e 2016 havia informações sobre 

tombamentos no bairro do Bexiga que pudessem contribuir com a pesquisa. Para isso, 

foi necessário organizar cada tópico das pautas segundo o relator, número do 

processo, solicitante, localização e parecer. Todas as informações foram inseridas em 

uma tabela que permitia dispor os endereços em ordem alfabética com o intuito de 

facilitar a exclusão dos endereços que não pertenciam a Área do Bexiga, segundo o 

Tombamento do Bairro da Bela Vista. Finalizando assim minha participação na 

pesquisa, com um total de 60 horas de pesquisa. 

9. Livro: Bexiga em três tempos 
Desenvolvido por um convênio firmado entre o Mackenzie e o DPH (206-2018) 

o livro intitulado provisoriamente como “Bexiga em três tempos: patrimônio cultural e 

desenvolvimento sustentável” está em processo de organização e produção do 

material, contando, atualmente  com a seguinte estrutura:  

ORGANIZAÇÃO: Nadia Somkeh /José Geraldo 

APRESENTAÇÃO: (Convidado Internacional) 

 

ESTRUTURA 

INTRODUÇÃO 

(Nadia/J.Geraldo) 
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CAP. 1 . FORMAÇÃO HISTÓRICA DO BAIRRO 

1.1 OCUPAÇÃO INICIAL E LOTEAMENTO (Roseli D’Elboux / Contier) 

O capítulo trata dos antecedentes históricos da área localizada entre os riachos da 

Saracura e Itororó, que passou a ser  urbanizada a partir da década de 1890, dando 

origem à região chamada “Bexiga”. O texto recupera a origem do nome “Bexiga”, os 

primeiros focos de ocupação da área, nas cotas mais baixas da região, junto ao vale 

do riacho do Anhangabúu e a evolução de sua ocupação, em direção ao espigão da 

Avenida Paulista. Recupera, também, a historicidade de sua conexão com a área 

central da cidade, abrangendo os antigos caminhos para Pinheiros e Santo Amaro, a 

implantação das primeiras linhas de bonde e instalação de demais equipamentos e 

serviços urbanos. Ao mesmo tempo ressalta-se como a região pouco foi considerada 

nos primeiros planos urbanísticos concebidos para a cidade de São Paulo. 

 

1.2 – O BEXIGA DOS ITALIANOS - OS CAPOMASTRI CONSTRUTORES E A 

ARQUITETURA ECLÉTICA DO BAIRRO – (1890-1930) (Lindener Pareto Junior) 

Bairro central “eclético” desde o início de sua ocupação e configuração urbana, o 

Bexiga foi espaço fundamental do “canteiro de obras” dirigido por mestres, sobretudo 

italianos, que estiveram na linha de frente da produção e inovação arquitetônicas que 

caracterizaram o bairro na passagem do século XIX ao XX. O capítulo pretende 

abordar a história da produção da arquitetura eclética do bairro a partir da atuação de 

construtores que não eram nem “mestres sem cuidado” e muito menos “construtores 

menores”, mas a principal mão de obra que conduziu, projetando e construindo, a 

expansão da mancha urbana do Bexiga e de todos os grandes bairros centrais da 

cidade de São Paulo.  

 

1.3 - AS GRANDES OBRAS VIÁRIAS E OS PROJETOS DE REABILITAÇÃO (1970-

20) (Joice Gianotto) 

Comprimido entre os vetores de crescimento do centro da cidade e da Avenida 

Paulista, o Bexiga sofreu grandes obras viárias que rasgaram seu tecido urbano por 

volta da década de 1970, desarticulando as relações que existiam anteriormente neste 

espaço. 
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Existem inúmeros projetos não executados, que propõem desde intervenções pontuais 

até gerais abrangendo praticamente o distrito da Bela Vista todo, cabendo destaque a 

três em especial: o Parque da Grota de Paulo Mendes de Rocha; o Concurso Nacional 

de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bixiga; e o Programa Casa 

Paulista. 

O Parque da Grota, de 1974, surgiu a partir de um estudo sobre a Bela Vista realizado 

pela COGEP, que demonstrou que as áreas junto ao espigão da Avenida Paulista e a 

região das cantinas de desenvolviam seguindo a lógica de mercado, ao passo de 

áreas como a Grota do Bexiga, já apresentava sinais de estagnação e seria 

necessária uma intervenção para estimular seu crescimento. Para tanto, foi contratado 

o arquiteto Paulo Mendes da Rocha para desenvolver um estudo que estava 

fortemente atrelado aos conceitos modernistas com uma proposta de reorganização 

da área. 

O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bixiga, de 

1989-1990, determinou um perímetro para o Bexiga e tinha um edital bem aberto, 

esperando receber dos proponentes ideias do que poderia ser feito para renovar e 

preservar o bairro como um todo. O concurso foi pioneiro na participação popular, 

tanto na contribuição para o que se desejava para o bairro, quanto na tomada de 

decisão. 

Por fim, o Programa Casa Paulista, 2012, que tinha como principal objetivo executas 

habitações de interesse social e de mercado popular em vários lugares no centro da 

cidade, dentre eles três recortes dentro do Bexiga. O grande diferencial deste 

programa estava nas diretrizes urbanísticas e edilícias exigidas que priorizavam a 

integração dos edifícios com a cidade, que foram ratificadas pelo Plano Diretor 

Estratégico de 2014. 

 

1.4 - O TOMBAMENTO DO BAIRRO - MEMÓRIA URBANA E PRESERVAÇÃO 

(2000-2017)(DPH) 

 

CAP 2 . MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO - IMAGENS DA BEXIGA EM TRÊS TEMPOS 

2.1 -  1º TEMPO – O PRÉ-INVENTÁRIO DO IGEPAC (1984)..(DPH) 

2.2 – 2º TEMPO – OS INVENTÁRIOS DE TOMBAMENTO DE 2002 E 2013 (DPH) 
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2.3 – 3º TEMPO – O LEVANTAMENTO  DE 2018 (Ingrid/J.Geraldo) 

O objetivo do 4º levantamento fotográfico é o de estabelecer a análise dos últimos 

cinco anos, período em que houve uma maior pressão por permitir a verticalização das 

áreas centrais do bairro do Bexiga, bem como nos últimos dois anos o fluxo de 

imigrantes de países latino-americanos, países africanos e da Ásia, especialmente 

sírios, que vem ocupando imóveis tombados em situação de cortiços. O registro 

fotográfico torna a comparação das mutações sofridas algo que pode se tornar 

documento de memória dos bens tombados. 

 

2.4 –BEXIGA COMPARADA EM TRÊS TEMPOS (DPH) 

 

CAP.3 . O BAIRRO DO BEXIGA HOJE : CONFLITOS E CONVERGÊNCIAS ENTRE 

PRESERVAÇÃO CULTURAL  E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

3.1 –BEXIGA HOJE: DIMENSÕES ESPAÇO-TEMPORAIS SOCIALMENTE 

NECESSÁRIAS (Manoel Lemes) 

Testemunho da urbanização da cidade de São Paulo desde seus primórdios, o Bexiga 

reflete o embate enfrentado por muitas localidades que, Brasil afora, em pleno século 

XXI, ainda conseguem produzir alguma resistência território-cultural minimamente 

organizada no enfrentamento ao caráter deletério da última modernização. Patrimônio 

arquitetônico-urbanístico e sede de movimentos sociais identificados com resistências 

de toda ordem, o Bexiga guarda lugares do povo brasileiro. Sob essa ótica, o trabalho 

visa apresentar e discutir elementos teórico-metodológicos com pretensões 

universalizantes que, em princípio, protegem a patrimonialização do Bexiga. 

Estruturado em torno de convergências teóricas possíveis entre o urbanismo, a 

geografia e a sociologia, o texto discute dimensões espaço-temporais socialmente 

necessárias, o direito ao entorno e aos lugares e a centralidade do debate que 

indissociavelmente relaciona verticalização, verticalidades e urbanidades roubadas. 

Neste último caso, a particularidade do Bexiga aparece como estudo de caso 

privilegiado de setores urbanos de áreas centrais sob forte pressão do mercado 

financeiro e imobiliário. 
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3.2 – O MERCADO IMOBILIÁRIO E O PATRIMÔNIO  (Hugo  Louro / Ana Carolina 

Nader) 

O levantamento e análise dos 56 lançamentos imobiliários que ocorreram no Bela 

Vista entre 1985 e 2016 demonstram uma mudança de perfil econômico em 

habitações concebidas formalmente na região, perfil este não vinculado diretamente 

aos períodos de tombamento. Este capítulo trará a luz da pesquisa os dados e 

informações levantadas com o intuito de relacionar a produção imobiliária privada, em 

especial a vertical, e as edificações legalmente preservadas.  

 

3.3 – UM BEXIGA À MARGEM: QUANDO SEGREGAÇÃO É POLÍTICA URBANA 

(Sara Belém) 

O texto pretende abordar as relações (in)visíveis existentes no Bexiga - bairro histórico da 

cidade de São Paulo, Brasil -, capazes de o tornar um lugar especial, seja por meio da sua 

abertura para a cidade ou pela apropriação local, por parte dos seus moradores. Com efeito, 

além da abordagem de conceitos como patrimônio cultural, serão mencionadas as dinâmicas 

sociais, urbanas e políticas, articuladas às premissas visíveis e invisíveis da gentrificação, 

responsáveis pela exclusão (in)visível que caracteriza o bairro desde a sua materialização. A 

cargo da fotografia e cartografia ficará a ilustração das relações dialógicas visíveis ou, muitas 

vezes, desapercebidas que mostram a heterogeneidade social do local, bem como a memória 

cultural do mesmo.  

 

3.4 - TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS E FORMA URBANA. (Julia Aloise) 

A imagem do bairro do Bexiga em São Paulo é fortemente determinada por seus 

aspectos sociais e culturais. São aspectos tão particulares ao bairro que são capazes 

de delimitá-lo, mesmo que não tenha limites administrativos oficiais. Mas também 

complementam a composição dessa imagem do bairro, tão fortemente quanto esses 

aspectos, o conjunto de edifícios que nele existe e sua disposição. O presente trabalho 

busca analisar quais são as tipologias construtivas características do bairro do Bexiga, 

quais os motivos de seu surgimento e como se relacionam com a forma urbana local. 

Analisamos quais foram os fatores morfológicos que determinaram a forma de 

ocupação do Bexiga ao longo de sua história, passando por sua geomorfologia até as 

normativas de regulação de ocupação e uso do solo, e como tais tipologias 

características podem servir à preservação e valorização do bairro na atualidade. 
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3.5 – O ESPAÇO PÚBLICO E OS EVENTOS CULTURAIS (Luiz Guilherme Rivera, 

Mauro, Bruna F.)  

O capítulo tem como propósito compreender a importância dos espaços públicos em 

sua relação com eventos culturais no Bexiga. como parte da caracterização do bairro 

com vistas a estratégias e políticas de preservação. Embora a literatura sobre espaços 

públicos e sobre conservação seja considerável, poucos trabalhos abordam a questão 

de sua relação. Na primeira parte do texto, fazemos considerações sobre o papel dos 

espaços públicos na cidade contemporânea, com destaque para a cidade de São 

Paulo, colocando aspectos relacionados à  cidade como palimpsesto e a políticas em 

relação a espaços públicos em áreas com significado histórico. Na segunda parte, 

escolhemos três casos evidenciando os elementos de permanência e de modificação 

de tais espaços: o baixio do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, Rua 13 de Maio e Rua 

São Vicente. Como conclusão, fazemos sugestões para o aprofundamento das 

questões colocadas no que tange a políticas e projetos para espaços públicos em 

áreas históricas. 

 

3.6 – CULTURA E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO BAIRRO (Ingrid) 

O desafio do presente capítulo é o de revelar o Bexiga como um bairro memória da 

cidade de São Paulo, através dos antagonismos presentes e por possuir a maior parte 

dos imóveis tombados da cidade. Em seu território orbitam palacetes, casinhas, 

casebres, ocupações, cortiços, favela o que revela um microcosmos urbano,  que de 

maneira peculiar promove a convivência das diferenças em um pas de trois na 

proteção mútua do bairro por seus moradores. 

Há no Bexiga um espirito do lugar, algo que conduz sem ser regimentado, esse 

aspecto pode ser vislumbrado nas festas, tradições mantidas, no bairro que continua a 

ser o reduto dos artesãos, artífices e artistas, localizados entre as bordas do centro da 

cidade e ao lado da avenida Paulista.  

Boa parte dos registros das tradições está nos arquivos do Museu de Memória do 

Bixiga, (MUMBI), que formou seu acervo a partir de doações de objetos, documentos e 

fotografias de moradores que remontam ao século XIX, além de ser promotor de 

inúmeras ações de manutenção das tradições do bairro.  
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3.7 – MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA : O MOVIMENTO DE DEFESA DO TEATRO 

OFICINA E DAS REFERÊNCIAS DO BAIRRO (Carila e Marília) 

3.8 – NOVO  OLHAR SOBRE O BEXIGA: REDESENHO URBANO E PLAO 

ESTRATÉGICO PARA A PRESERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE 

IDENTIDADE 

O capítulo pretende abordar aspectos relativos à preservação através da identificação 

da materialidade entendida como permanente, como uma forma de construção do 

passado dentro da dinâmica de uma nova realidade social e urbana – redescobrir os 

encantos do bairro. 

A abordagem se dará primeiramente pela avaliação da legislação de tombamento 

considerando todos os seus aspectos, indo desde os morfológicos, loteamento e 

proteção da paisagem urbana, até a inclusão do patrimônio imaterial através das 

manifestações artísticas e culturais que ali acontecem.  Dentro desta avaliação da 

legislação serão analisados aspectos relativos à uma possível redefinição do 

perímetro de tombamento do bairro, estudo do parcelamento o solo (características 

dos lotes como definição de ocupação e as possibilidades de remembramento ou não, 

delimitação de gabaritos de altura entendido como elemento estruturador da paisagem 

urbana que se pretende preservar, questionar a definição de coeficientes de 

aproveitamento por zona como sugere o plano diretor estratégico visto que não é 

interessante para o bairro e consequentemente, pensar na promoção de um novo 

desenho urbano e com isso estabelecer nova classificação para os bens tombados 

visto que não mais condizem com a realidade atual.  

Esta análise deverá contribuir com a capacidade de amenizar os impactos das 

transformações que desconsideram o tecido -  a paisagem urbana e a cultura local -

  nas áreas entendidas como de preservação, reconhecendo as pré-existências, 

entendendo as necessidades de sua permanência e com isso gerando autonomia aos 

novos projetos para que coexistam em harmonia.  

 

CAP 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS – PERSPECTIVAS PARA O BAIRRO 

  

4.1 - O TOMBAMENTO E A PRESERVAÇÃO DO BAIRRO (DPH) 
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4.2 – ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOVIMENTO SUSTENTÁVEL (Nadia  e J. 

Geraldo) 

10. Síntese das Atividades e do Material Desenvolvido 

10.1 Dissertações de Mestrado 
- Verticalização e Tombamento no Bairro do Bexiga: Materialização em Tensão (2017) 

Ana Carolina Nader Scripilliti 

- Gentrificação e Patrimônio em uma só língua: O caso do Bexiga (2018) Sara Fraústo 

Belém de Oliveira 

 

10.2 Iniciação Científica 
Alunas: Maria Luiza Torres , Mariana Landgren e Paula Freitas (Ver Capítulo 8) 

 

10.3 Fábrica de Restauro 
O conceito de Patrimônio ambiental urbano, as cartas patrimoniais propondo a 

democratização do Patrimônio histórico, envolvendo as comunidades herdeiras, bem 

como a efetiva salvaguarda da nova herança cultural prevê a criação de instrumentos 

inovadores. 

A salvaguarda do Patrimônio histórico compõe-se de três partes distintas: a 

identificação, o tombamento e a efetiva preservação/conservação. No caso de São 

Paulo observamos historicamente desde a sua criação uma quantidade expressiva de 

levantamentos e inventários, com eventual tombamento, mas com instrumentos 

limitados para uma efetiva recuperação. Observamos ainda que, quando há o restauro 

e recuperação do bem tombado, não há um acompanhamento de conservação, tão 

pouco do impacto social, econômico e ambiental da ação de conservação. 

No caso de São Paulo a primeira ação municipal surgiu em 1974, com a lista 

de bens culturais 28-200, elaborada pelos professores Carlos Lemos e Benedito Lima 

de Toledo encomendadas pela Cogep do Município de São Paulo. Com a criação do 

DPH em 1975 e do Conpresp em 1985, o Município de São Paulo pode tombar de 

forma desvinculada da legislação de planejamento. A identificação e o tombamento 

focam as recuperações características da ação patrimonial paulistana. Hoje existem 
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3559 bens tombados e identificados, mas poucos efetivamente conservados e 

protegidos. 

O Bairro do Bexiga, tradicionalmente excluído de planos e projetos urbanos, 

por ser composto por operários, pobres, negros, italianos e anarquistas, teve seu 

casario, pelas mesmas razões de exclusão, preservado da febre imobiliária de São 

Paulo no século 20. 

A principal intervenção no bairro rasgou seu quadro construído dividindo o 

bairro em duas partes, separadas por vias expressas durante os anos autoritários de 

implementação do PD77 eminentemente rodoviarista. 

Os planos diretores posteriores de 1991, 2002 e 2014 previam altas 

densidades e poucos instrumentos efetivos para a conservação do bairro, que ao 

longo do século 20 foi se deteriorando. 

O instrumento da Transferência do Potencial Construtivo – TPC, de 2002, e sua 

adequação Transferência do Direito de Construção – TDC, de 2014, trouxeram a 

possibilidade de monitorar os valores transferidos para os bens tombados, porém com 

pouca atividade no bairro do Bexiga. 

Em 1992, o concurso de ideias encabeçado pela Empresa Municipal de 

Urbanização – Emurb, hoje SP Urbanismo, que pretendia a construção coletiva de um 

projeto urbano, resultou efetivamente no tombamento do bairro em 2002, a partir do 

Igepac empreendido pelo DPH. 

Com uma perspectiva de adensamento previsto pelo plano Diretor 2014 e pela 

lei de zoneamento de 2015, e tendo como realidade física um tecido social forte e um 

quadro construído em processo de deterioração física, foi formulado o instrumento 

inovador denominado Fábrica de Restauro do Bexiga. A ideia é estabelecer um 

modelo que possa ser replicado em conjuntos urbanos e também constituir-se 

experiência piloto para dar origem a uma empresa pública SP Restauro. 

A Fábrica de Restauro, experimentalmente formulada para o bairro tombado do 

Bexiga, constitui-se de uma mobilização social que permita construir coletivamente a 

recuperação física e social do bairro, sem perspectivas de gentrificação. Será isto 

possível? Será possível, também, abrigar um bairro tombado em adensamento 

compatível com o tecido histórico preservado pela exclusão? 

Enquanto estivemos à frente do DPH, para iniciar essa mobilização propusemos 

reuniões com possíveis parceiros. Chamamos os diversos grupos sociais atuantes no 
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Bexiga – Rede Paulista de Educação Patrimonial (Repep), Casa de Dona Yayá 

(Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – CPC USP), Bexiga 

Viva e duas associações de proprietários de bens tombados, entidades que muitas 

vezes atuam de forma conflitante e que não apresentaram representatividade 

consistente. 

Além disso mobilizamos a Associação de Empresas de Restauro – Asseer, 

consultores envolvidos na TDC e ainda a Agência São Paulo de Desenvolvimento – 

Adesampa, voltada para o estímulo de micro e pequenas empresas, startups e 

laboratórios de coworking. 

O primeiro grupo, denominado “Formação/capacitação do pedreiro ao 

restaurador”, se desdobrou na perspectiva de desenvolver cursos de manutenção e 

zeladoria especializados em acompanhamento de bens que quando restaurados 

demandem um olhar e saberes específicos. Essa iniciativa contou com a participação 

da Asseer em conjunto com a Adesampa. 

O debate do projeto vinculado ao patrimônio histórico foi liderado pelo grupo de 

pesquisa do professor Julio Katinsky, que desde 2016 passou a organizar seminários 

sistemáticos na FAU USP e que neste ano de 2017 passaram a ser documentados 

para constituir uma produção acumulada de conhecimento. 

Voltado para a obtenção de recursos, o grupo 2 de se dividiu em dois 

subgrupos: o denominado TDC coletivo, onde foram calculados transferências 

previstas para conjunto de propriedades e proprietários no sentido de se potencializar 

possíveis recursos advindos do instrumento previsto no PDE 2014; o segundo, sem 

nome específico e sem grande adesão, preocupou-se com outras formas de obtenção 

de recursos, como lei Rouanet, lei Mendonça etc. 

O grupo 3, denominado Participação/Coletivismo, previa a articulação de 

grupos sociais e proprietários bem como a Asseer para formular projetos coletivos de 

restauro e participação da comunidade na recuperação de bens culturais tombados ou 

não. 

As atividades foram paralisadas na mudança de gestão, mas também começou 

uma mobilização piloto na Vila Maria Zélia, cujo grupo de moradores presente nas 

oficinas demandava continuidade ao processo já em andamento de recaracterização 

participativa liderado pelo DPH através da professora Simone Scifoni em parceria pelo 
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Condephaat e grupos de moradores. Esperamos a retomada dessa mobilização com o 

apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB-SP. 

Após reuniões parciais, reunimos todos os parceiros em uma oficina de 

organização. A partir dos debates e das apresentações de experiência como da Vila 

Itororó, do processo participativo de restauro, do Escritório Modelo-Mosaico 

Mackenzie, da ocupação habitacional de interesse social e do Plano Regional da Sé 

realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

estabelecemos três grandes grupos de trabalho. 

Hoje o grupo foi retomado e encontra-se vinculado, também, à incubadora de 

projetos do Mackenzie. 

 

10.4 Pesquisas no Exterior 
Londres e Bruxelas, ver capítulo 7. 

 

10.5 Previsão de Elaboração de Livro (2019) 
Ver Capítulo 9. 

 

10.6 Artigos Publicados 
Revista CPC Dez. 2016 http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/121993/122090  

Artigo Arqmemória  

Revista Mackenzie  

Mesa Enanparq 2016  

Vitruvius: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825  

ARTIGO PUBLICADO PELA SARA FRAÚSTO BELÉM DE OLIVEIRA SOBRE O 

BAIRRO DO BEXIGA – Bixiga Como “Estado De Espírito”: Da Exclusão (In)Visível À 

Memória Sociocultural (2017) 

 

 



	  

	  
	  

163	  

10.7 Palestras, Oficinas e Workshops 
Ver Capítulos 3 e 4.  

 

10.8  Grupo de Estudos do Desenvolvimento com Urbanidade 
Sítio eletrônico: www.gedesurb.com 

O Grupo de Estudos do Desenvolvimento com Urbanidade GEDESURB, foi 

proposto por Nadia Somekh e Manoel Lemes da Silva Neto para fomentar discussões 

sobre a produção das cidades brasileiras a partir da análise de uma dinâmica 

particular: a verticalização relacionada às estratégias de adensamento urbano 

associadas às complexidades da globalização, que se reproduzem, em especial, a 

partir da década de 1990 até os dias atuais. 

A proposta do grupo é dar início a constituição de uma rede de pesquisadores 

que estudam o tema, em debate há mais de 30 anos. Destaca-se as seguintes 

abordagens de interesse: 

1.    Contraposição entre as transformações espaciais e instrumentos urbanísticos, em 

especial, planos diretores e zoneamento; 

2.    Produção do espaço urbano – materialidade sem urbanidade; 

3.    Reestruturação produtiva, espraiamento das cidades e o esvaziamento de áreas 

urbanas bem equipadas; 

4.    Produção de espaços públicos de qualidade, aliada à preservação do patrimônio 

histórico e ao reforço de núcleos identitários; 

5.    Fortalecimento de vínculos e solidariedades historicamente produzidas - mediação 

do projeto como potência socialmente necessária; 

6.    Desenvolvimento, em caráter exploratório, de possibilidades técnicas de 

apropriação social do espaço urbano; 

7.    Contribuição para a formulação da teoria da urbanização e do fenômeno espacial 

contemporâneo; 

8.    Fundamentação de hipóteses e pressupostos teóricos-empíricos formulados em 

pesquisas no que diz respeito às tendências da gestão territorial no Brasil; 
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9.    Articulação entre áreas do conhecimento correlatas, como sociologia, economia e 

geografia. 

Inicialmente, o grupo é composto por pesquisadores vinculados aos 

grupos de pesquisa “Verticalização, projetos urbanos e inclusão social”, do 

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (PPGAU/FAU-Mackenzie) e “Laboratório de 

Desenho e Estratégias Urbano-Regionais” (LADEUR), do Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas (POSURB/PUC-Campinas). 

A proposta de estudo remete à oficina “Verticalização das cidades brasileiras” 

realizada no Mackenzie nos dias 8 e 9 de dezembro de 2006. O evento foi promovido 

pelo grupo de pesquisa “O desenho da cidade e a verticalização: São Paulo de 1940 a 

1957”, constituído por Nadia Somekh (coordenadora), Abílio Guerra, Antonio Cláudio 

Pinto da Fonseca e Mario Arturo Figueroa Rosales. 
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Considerações Finais 
A materialização do bairro do Bexiga, conforme visto, deu-se de forma 

excludente, com a escassez de planejamento e ação do poder público no tecido 

urbano. A preocupação com as gerações futuras e o desenvolvimento local do bairro 

fazem-se presentes e continuarão na pauta do grupo de pesquisa Fábrica de 

Restauro, fruto desta pesquisa. 

Como tal, por meio de um apelo à imaginação, mas também através de um 

exercício coletivo de indagação, ao refletir sobre qual o futuro desejável para o Bexiga 

e como alcançá-lo, foi realizada uma oficina de desenho urbano entre a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e a KULeuven da Bélgica.  

O workshop - promovido pelo grupo de pesquisa “Verticalização, Projetos 

Urbanos e Inclusão Social” Mackenzie, OSA KULeuven e L.A.P.A./PROURB UFRJ -, 

partiu de uma gama de conflitos e potencialidades características desse fragmento 

urbano dinâmico, com o objetivo de traçar cenários para seu desenvolvimento futuro. A 

oficina (co) produziu esses cenários, nos quais o desenho urbano e a governança se 

unem, levando em consideração as políticas urbanas atuais, diretrizes de preservação, 

premissas de conservação e uma infinidade de demandas conflitantes provenientes 

dos diferentes atores. 

O objetivo foi embasar a governança urbana no contexto de bairros históricos. 

A formulação de um projeto urbano (ou projetos), por meio de exercícios de desenho 

urbano, foi um dos passos para este objetivo. Pretendeu-se desenvolver esses 

projetos alimentando-se das políticas urbanas atuais, da dinâmica citadina, das 

demandas imobilizarias e do re-encantamento urbano corrente e, muitas vezes, 

deflagrado pelo ativismo. 

O workshop contou com palestras que deram um panorama sobre as questões 

da ação na cidade contemporânea, como forma de construção coletiva de 

pressupostos para a reabilitação de bairros históricos. Evidentemente, a exposição 

pretendeu engajar as várias comunidades da área, com a exibição das imagens da 

oficina no evento 13 Na 13, no bairro do Bexiga. 

Além do exposto, o convênio do grupo de pesquisa com o DPH para pesquisa 

e divulgação de imagens do bairro em três tempos históricos distintos, bem como de 

análise dos pedidos de construção e posicionamento do órgão de preservação face 
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aos mesmos e uma síntese do material teórico desenvolvido no grupo culminará num 

livro sobre o bairro. 

A pesquisa e estudo de caso da Prof.ª Nadia Somekh e colegas feita em 

Londres, visando perceber como o patrimônio é articulado ao planejamento dos bairros 

e distritos, desde o pós-guerra, além que tipo de atividades são financiadas em 

edifícios tombados e o seu impacto social foi crucial para a criação do conceito de 

patrimônio inclusivo. 

Por fim, houve a visita da Prof.ª Alessia de Biase no final de 2017, com a 

debate de como herdar a cidade, pensando sobre o Bexiga. 

Longo é o caminho que necessita ser percorrido para que exista o 

desenvolvimento sustentável do bairro do Bexiga e a sua articulação com os 

instrumentos urbanísticos de preservação cultural e urbanidade, contudo, sem dúvida, 

para o grupo de pesquisa, este foram dois anos de realizações e aprofundamento 

crítico nesse sentido que seguirá adiante conforme as metas mencionadas. 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Nadia Somekh 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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