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Como se define, hoje, a urbanização brasileira?  Com essa questão, Milton Santos abria, 

em 1993, seu livro A urbanização brasileira, encadeando a ela uma série de outras 

indagações, que  continuam nos inquietando nesse início de século XXI. 

 
Como, nas cidades, vive a maioria dos brasileiros? Quais as suas condições de trabalho e 
não-trabalho?  Qual a sua renda?  Que acesso têm aos benefícios da maternidade?  
Quais as suas carências principais? 
Como se distribuem, na cidade, as pessoas, segundo as classes e os níveis de renda?  
Quais as conseqüências da marginalização e da segregação?  Quais os problemas da 
habitação e da mobilidade, da educação e da saúde, do lazer e da seguridade social? 
Como definir os lugares sociais na cidade, o centro e a periferia, a deterioração 
crescente das condições de existência?  (p. 10) 

 

Naquele momento, tendo como base os dados do recenseamento de 1991, que 

mostravam um certo arrefecimento do crescimento urbano, principalmente das 

ﾏetヴﾙpoles,à oà geﾙgヴafoà disIoヴda┗aà fヴoﾐtalﾏeﾐteà deà ﾏuitosà さdesuヴHaﾐistasざà ケueà

HヴaﾐdiaﾏàさalegヴeﾏeﾐteàtaxasàdeàIヴesIiﾏeﾐtoàﾏeﾐoヴàふﾏuitasà┗ezesàapeﾐasàiﾏagiﾐ=ヴiasぶà

daà populaç?oà eﾏà Ieヴtasà Iidadesà gヴaﾐdesざ.à Osà ﾐúﾏeヴosà apヴeseﾐtadosà eヴaﾏà lidos de 

forma diferente por ele, que contestava: 

 
Mas que significa, verdadeiramente, cair a taxa de urbanização numa aglomeração 
como  São Paulo, aonda chegam centenas de milhares de pessoas por ano? Que 
significado tem esse símbolo estatístico, quando a população rural e agrícola baixam 
consideravelmente? (p. 120) 

 

Paヴaà“aﾐtos,àﾐ?oàseàpodeヴiaàfalaヴàdeàさdesuヴHaﾐizaç?oざ,àseﾐdoàaàuヴHaﾐizaç?oàIヴesIeﾐte,à

deàfato,àuﾏaàさfatalidadeàﾐesteàPaís,àaiﾐdaàケueàessaàuヴHaﾐizaç?oàseàdZàIoﾏàauﾏeﾐtoàdoà

desemprego, do subemprego e do emprego mal pago e a presença de volantes nas 

IidadesàﾏYdiasàeàﾐasàIidadesàpeケueﾐasざ.àふp.ヱヲヱぶààOàケueàestaヴiaàaIoﾐteIeﾐdo,àaàseuà┗eヴ,à

ﾐaà ┗eヴdade,à ﾏaisà ケueà uﾏaà さdesuヴHaﾐizaç?oざ,à seヴiaà uﾏà ﾐo┗oà aヴヴaﾐjoà espaIialà doà

território brasileiro, marcado, entre outヴos,àpeloàauﾏeﾐtoàeﾏàﾐúﾏeヴoàdeàさIidadesàloIaisà

eàsuaàfoヴçaざ,àassiﾏàIoﾏoàdeàさIeﾐtヴosàヴegioﾐaisざ,àaoàpassoàケueàasàﾏetヴﾙpolesàヴegioﾐaisà
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tenderiam a crescer relativamente mais que as próprias metrópoles do Sudeste, como 

Rio e São Paulo. Nesse novo sistema uヴHaﾐoàha┗eヴia,àaoàﾏesﾏoàteﾏpo,àuﾏaàさteﾐdZﾐIiaà

IヴesIeﾐteà <à difeヴeﾐIiaç?oà eà <à IoﾏplexifiIaç?oざ,à seﾐdoà asà Iidadesà さIadaà ┗ezà ﾏaisà

difeヴeﾐtesàuﾏasàdasàoutヴas.ざàふp.àヱヲヴぶ 

Por outro lado, um outro fenômeno, muito mais profundo, estaria em curso: a própria 

urbanização deveria ser vista de forma diferenciada, com o fim da contraposição tão 

rígida entre o urbano e o rural.  Com isso, o geógrafo baiano chamava a atenção para o 

fatoàdeàケueàestaヴíaﾏosàdeixaﾐdoàaàfaseàdaàさﾏeヴaàuヴHaﾐizaç?oàdaàsoIiedadeざàpaヴaàeﾐtヴaヴà

em outヴaàさﾐaàケualàﾐosàdefヴoﾐtaﾏosàIoﾏàaàuヴHaﾐizaç?oàdoàteヴヴitﾙヴioざ. 

 
A chamada urbanização da sociedade foi o resultado da difusão, na sociedade, de 
variáveis e nexos relativos à modernidade do presente, com reflexos na cidade.  A 
urbanização do território é a difusão mais ampla no espaço das variáveis e dos nexos 
modernos. (p. 125) 

  

Frente a este quadro, qual seria, então, o destino da urbanização em nosso país? Para 

Santos, interrrogar-se pelo futuro da urbanização seria interrogar-se pelo próprio futuro 

do país,àseﾐdoàeste,àIoﾏoàtodoàfutuヴo,ààfoヴﾏadoàさpeloàIoﾐjuﾐtoàdeàpossiHilidadesàeàdeà

┗oﾐtadesざ,à à ケueà depeﾐdeヴiaﾏ,à ﾐoà plaﾐoà soIial,à さdoà ケuadヴoà geogヴ=fiIoà ケueà faIilitaà ouà

ヴestヴiﾐge,à autoヴizaà ouà pヴoíHeà aà aç?oà huﾏaﾐaざ.à à ássiﾏ,à aà taヴefaà seヴia,à aà seuà ┗eヴ,àà

interrrogar-seàpelasàさteﾐdZﾐIiasàatuaisàdeàヴeoヴgaﾐizaç?oàdoàteヴヴitﾙヴioàﾐoàﾏuﾐdoàiﾐteiヴoà

eàﾐoàBヴasilàdeàfoヴﾏaàpaヴtiIulaヴざàふp.àヱヱΒぶ,àケueàdepeﾐdeヴia,àeﾐtヴeàoutヴos,àdaàさflexiHilizaç?oà

tropical em nossas cidades, em contraponto à decantada flexibilização oriunda do 

progヴessoàteIﾐolﾙgiIo,àIヴiadoヴa,àali=s,àdeàヴigidez.ざàふヱヲヵぶ 

Também nós, arquitetos, temos nos perguntado pelo destino de nossas cidades, e, 

Ioﾏoà Ioﾐstataà Fl=┗ioà Villaçaà eﾏà seuà aヴtigoà ﾐesteà li┗ヴo,à さessaà pヴeoIupaç?oà teﾏà sidoà

IヴesIeﾐteà ﾐasà últiﾏasà dYIadasざ.à à “eà aà crescente presença da temática urbana na 

formação do arquiteto já seria, por si só, um dos indicadores desta tendência, a 

uヴHaﾐizaç?oàIoﾐtiﾐuaヴia,àﾐoàeﾐtaﾐto,àaàseヴàaiﾐdaàさpヴedoﾏiﾐaﾐteﾏeﾐteàeﾐIaヴadaàdeàuﾏà
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ponto de vista excessivamente estatístico-demográfiIoàeàeIoﾐﾚﾏiIoざ:àさEstuda-se se as 

metrópoles estão crescendo mais ou menos que as cidades médias, quer econômica, 

quer demograficamente; se estaria havendo ou não uma suposta desmetropolização e 

uma desindustrialização metropolitana e outros aspectos semelhaﾐtes.ざàà 

Neste quadro, onde se negligencia a componente espacial, cabe-nos perguntar pela 

contribuição que os arquitetos e urbanistas teriam a dar numa leitura do fenômeno 

urbano contemporâneo no Brasil. Qual seria a sua perspectiva específica ao 

interrogaヴeﾏà oà さIoﾐteúdoà eà oà sigﾐifiIadoざà daà uヴHaﾐizaç?oà Hヴasileiヴa?à à Coﾏoà seà

analisariam, sob sua ótica, as transformações trazidas às nossas cidades pela 

globalização e reorganização produtiva das últimas décadas? Essas questões são 

respondidas, ainda que parcialmente, por este livro, que reúne contribuições de 

pesケuisadoヴesà daà =ヴeaà ケueà paヴtiIipaヴaﾏà doà Iolﾙケuioà さáヴケuitetuヴaà Bヴasileiヴa:à

RedesIoHeヴtasざ,à oヴgaﾐizadoà ﾐoà >ﾏHitoà doà XVà Coﾐgヴessoà Bヴasileiヴoà deà áヴケuitetosà

(Cuiabá, setembro de 2000), que teve como tema justamente a ocupação de nosso 

território.    

 

Reorganização produtiva e novos arranjos espaciais 

Se a cidade brasileira é hoje o país, como afirma Flávio Villaça, caberia então se 

perguntar qual Brasil está estampado em nossas cidades.  O quadro não é animador: 

Nossas cidades são hoje o locus da injustiça social e da exclusão brasileiras.  Nelas estão 
a marginalidade, a violência, a baixa escolaridade, o precário atendimento à saúde, as 
más condições de habitação e de transporte e o meio ambiente degradado. Essa a nova 
face da urbanização brasileira. 

 

Na década de 40, como aponta Ermínia Maricato, quando apenas 31% da população 

HヴasileiヴaàeヴaàuヴHaﾐa,àさasàIidadesàeヴaﾏà┗istasàIoﾏoàoàladoàﾏodeヴﾐoàeàa┗aﾐçadoàdeàuﾏà

paísàpヴedoﾏiﾐaﾐteﾏeﾐteàagヴ=ヴioàeàatヴasadoざ.ààNoàiﾐício do século XXI, quando 82% da 

populaç?oàdoàpaísàj=àYàuヴHaﾐa,àさaàiﾏageﾏàdasàIidades,àespeIialﾏeﾐteàdasàﾏetヴﾙpoles,à

se apresenta bastante diversa daquela de sessenta anos antes.  Violência, enchentes, 
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poluição do ar, poluição das águas, favelas, desmoronamentos, infância abandonada, 

etI,àetI.ざàà 

Se este quadro, profundamente negativo, é agravado ainda mais pelo avanço da 

segregação social e espacial – tema recorrente em grande parte dos textos deste livro, 

também podem ser notados nos últimos anos outros desenvolvimentos no tecido 

urbano brasileiro, aparentemente contraditórios com esse quadro mais geral, como o 

suヴgiﾏeﾐtoàdasàdeﾐoﾏiﾐadasàさilhasàdeàpヴoduti┗idadeざ,àaàﾏaioヴàpaヴteàdelasà┗oltadaàpaヴaà

o comércio internacional.  Não haveria, no entanto, contradição: a ocupação do 

território estaria refletindo, na verdade, um processo mais amplo de reestruturação 

produtiva em curso em nosso país.  Como apontam Benny Schvasberg e Neio Campos 

ﾐoàaヴtigoàさTeﾐdZﾐIiasàeàpヴoHleﾏasàdaàuヴHaﾐizaç?oàIoﾐteﾏpoヴ>ﾐeaàﾐoàBヴasilざ, uma das 

expressões da crise econômica da década de 80 teria sido justamente o arrefecimento 

dosà iﾐ┗estiﾏeﾐtosà iﾐdustヴiaisà IoヴpoヴifiIadosà eﾏà さplaﾐtasà iﾐdustヴiaisざ,à pヴedoﾏiﾐaﾐdoà

ﾐosà últiﾏosà aﾐosà さoà padヴ?oà deà iﾐ┗estiﾏeﾐtoà deà peケueﾐoà poヴteà eﾏà ﾐo┗asà ati┗idades 

iﾐdustヴiais,àloIalizadas,àeﾏàgヴaﾐdeàpaヴte,àfoヴaàdosàIeﾐtヴosàﾏetヴopolitaﾐosざ. 

Nos anos 90, parece se reforçar, portanto, aquela tendência já apontada por Milton 

Santos uma década antes: o arrefecimento do crescimento metropolitano e o 

aprofundamento da fragﾏeﾐtaç?oà daà estヴutuヴaà pヴoduti┗aà Hヴasileiヴa,à さIoﾏà oà

crescimento, por exemplo, da agroindústria, agricultura irrigada, empreendimentos 

┗oltadosà<àexploヴaç?oàdeàヴeIuヴsosàﾐatuヴais,àaàaIeleヴadaàuヴHaﾐizaç?oàﾐaàfヴoﾐteiヴaざ,àeﾐtヴeà

outros.  Assim, viria se acentuando a diferenciação na configuração espacial brasileira e 

さﾐosà ヴitﾏosà deà deseﾐ┗ol┗iﾏeﾐtoà eﾐtヴeà osà di┗eヴsosà sisteﾏasà ケueà Ioﾏpﾛeﾏà aà ヴedeà

uヴHaﾐaざ,à ﾐaà ケualà podeﾏà seヴà ideﾐtifiIadasà さdesdeà ヴedesà deà Iidadesà deﾐsasà eà

consolidadas até aquelas em processo de consolidação, com fluxos predominantemente 

oヴieﾐtadosàpaヴaàasàﾏetヴﾙpolesàヴegioﾐais,àケueàeﾐIaHeçaﾏàoàsisteﾏaàuヴHaﾐo.ざààCoﾏàisso,à

enquanto regiões metropolitanas como a de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte 
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apresentam forte desaceleração demográfica, cidades como Campinas e Vitória 

registram um expressivo crescimento. 

No entanto, essa nova configuração não se apresenta de forma mais equilibrada que a 

situaç?oà aﾐteヴioヴ:à peヴsiste,à Ioﾏoà aﾐotaﾏà “Ih┗asHeヴgà eà Caﾏpos,à uﾏaà さeﾐoヴﾏeà

diferenciação na configuração espacial e nos ritmos de desenvolvimento entre os 

di┗eヴsosà sisteﾏasà ケueà Ioﾏpﾛeﾏà aà ヴedeà uヴHaﾐaざ,à apヴeseﾐtaﾐdoà aiﾐdaà asà Iidadesà

HヴasileiヴasàさfoヴtesàdispaヴidadesàﾐasàIoﾐdiçﾛesàdeà┗idaàeàdeàaIessoàaosàseヴ┗içosàpúHliIos,à

que se manifestam na própria estruturação do sisteﾏaà uヴHaﾐoà aà ケueà peヴteﾐIeﾏざ.àà

Neste novo quadro, agravam-se ainda mais as fortes desigualdades sócio-espaciais e a 

heterogeneidade interna que já marcavam a urbanização brasileira.   

 
 

A cidade dual: segregação e exclusão 

Ainda em 1991, Sassia Sasken, em seu livro The Global City, apontava para a emergência 

deàuﾏaà さIidadeàdualざà fヴutoàdasà tヴaﾐsfoヴﾏaçﾛesàeﾏàIuヴsoàﾐaàeIoﾐoﾏiaàﾏuﾐdializada.àà

Para ela, com a economia tornando-se mais globalizada, a aglomeração das funções 

centrais passaria a se dar em poucos locais no mundo, mais propriamente naquelas que 

deﾐoﾏiﾐaàさIidadesàgloHaisざà– No┗aàYoヴk,àLoﾐdヴesàeàTﾙケuio.ààáàさgeogヴafiaàsoIialざàdessasà

cidades seria dual: por um lado, uma imensa concentração de riqueza nas classes média 

alta e alta, com os processos do consumo conspícuo e da gentrificação residencial e 

comercial; por outro, o aumento da concentração de pobreza e de decadência física.  

Yuppies e sem teto, altos executivos financeiros e faxineiras latinas dividem a mesma 

cidade, mas constituem mundo que quase não se tocam – e cujo encontro só se dá 

apenas por acaso, como no conhecido livro A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe.  O 

títuloà doà Iapítuloà Γà doà li┗ヴoà deà “asseﾐà ヴesuﾏeà Heﾏà seuà diagﾐﾙstiIo:à さReestヴutuヴaç?oà

econômica enquanto polarização espacial e de classeざ.à 

Dez anos depois, o Relatório do United Nations Centre for Human Settlements 

(HABITAT), Cities in a globalizing world, aponta para esses dois aspectos centrais da 
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globalização, a reestruturação das manufaturas e serviços e a ampliação da 

desigualdade ou polarização:  

O processo que leva da globalização à desigualdade é claro; ele resulta do uso de uma 
tecnologia avançada de comunicação e transporte para permitir a concentração de 
riqueza nas mãos de uns poucos, em detrimento – em termos comparativos, e às vezes 
absolutos – da maioria.  A crescente mobilidade do capital e a crescente extensão do 
controle que é possível recentemente, resultou numa concentração de riqueza no topo, 
e uma crescente distância entre os detentores da riqueza e os pobres do mundo. 
(HABITAT, p. 32)  

Éà desteà ﾏesﾏoà Ioﾐtextoà ケueà falaà Maヴgaヴethà áfeIheà Piﾏeﾐtaà ﾐoà aヴtigoà さUﾏaà ﾐo┗aà

poHヴezaà uヴHaﾐaざ,à oﾐdeà seà disIuteﾏà asà alteヴaçﾛesà sﾙIio-espaciais trazidas pela 

reorganização produtiva mundial e seus efeitos no espaço urbano brasileiro.  Que 

alterações em termos de vínculos e identidades social o processo de reestruturação 

social vem acarretando?  Tentando responder a essa questão, a autora parte da 

constatação, no campo da economia, da substituição progressiva de um regime de 

acumulação fordista por um novo regime de acumulação flexível, no qual se pode 

Ioﾐstataヴàさaàpヴess?oàexeヴIidaàsoHヴeàaàfoヴçaàdeàtヴaHalhoàeàaàpヴeIaヴizaç?oàdaàestaHilidadeà

eà dosà ┗íﾐIulosà eﾏpヴegatíIiosざ.à à Naà plaﾐtaà daà f=HヴiIa,à Iadaà ┗ezà ﾏaisà iﾐfoヴﾏatizada,à

さtoヴﾐa-se raro o trabalho vivo e a presença do trabalhador é substituída por máquinas 

menores e mais eficientes, alterando o lay out eàoàtaﾏaﾐhoàdasàfiヴﾏasざ.àà“eàﾐosàpaísesà

centrais este processo ainda encontra uma contraparte no que restou do Welfare State,  

nos países perifYヴiIos,àIoﾏoàoàBヴasil,àさaàIヴiseà┗eﾏàjuﾐtaヴ-seà<àexIlus?oàestヴutuヴalざ. 

As sucessivas modernizações sem desenvolvimento, que acompanharam todo o 
processo histórico nacional, não fizeram senão acumular uma multidão de excluídos da 
cidade e do campo que, sem proteção do Estado e sem conhecimento de uma prática 
de cidadania, vêm receber a flexibilização das relações de trabalho, impostas pela crise, 
de forma desarmada. 

NoàBヴasil,àaàIヴiseà┗eﾏàaIeﾐtuaヴàaàdifeヴeﾐIiaç?oàeﾐtヴeàosàさdoisàIiヴIuitosàdaàeIoﾐoﾏiaざ,à

さoﾐdeàa difusão cada vez mais acelerada das técnicas modernas no espaço da cidade 

convive com a expansão de atividades urbanas instáveis e precárias alterando 

ヴapidaﾏeﾐteà aà paisageﾏà uヴHaﾐaざ.à à Estaà ┗aià seà さdesdeﾐsifiIaﾐdoざ,à ケuaﾐdoà asà gヴaﾐdesà
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empresas passam crescentemente a se apoiar no trabalho doméstico e em pequenas 

oficinas,  localizados na periferia das cidades, em pequenas cidades ou mesmo em áreas 

rurais.  A cidade desaparece, assim, da vida dos trabalhadores. 

Pulverizados no espaço ou retraídos no cômodo domiciliar adaptado ao trabalho fabril, 
perdem a possibilidade de identidade e de associação.  No ambiente da empresa ou se 
deslocando entre residência e trabalho encontrava-se a contribuição do lugar, do 
espaço de aproximação que poderia facilitar a superação de sua condição de 
expropriado.  Os frágeis laços sociais, restritos ao trabalho ou à circulação urbana, são 
agora dissipados.  É uma pobreza com maiores obstáculos para sua superação. 

O agravamento da exclusão social é acompanhado no Brasil pelo agravamento da 

segregação territorial, traço que tem marcado o processo de urbanização no país, como 

ﾏostヴaàEヴﾏíﾐiaàMaヴiIato,àﾐoàseuàaヴtigoàさCoﾐheIeヴàpaヴaàヴesol┗eヴàaàIidadeàilegalざ. 

Regiões inteiras são ocupadas ilegalmente.  Ilegalidade urbanística convive com a 
ilegalidade na resolução de conflitos: não há lei, não há julgamentos formais, não há 
Estado.  À dificuldade de acesso aos serviços de infra-estrutura urbana (transporte 
precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, difícil acesso aos serviços de 
saúde, educação, cultura e creches maior exposição à ocorrência de enchentes e 
desabamentos) somam-se menores oportunidades de emprego, maior exposição à 
violência (marginal ou policial), difícil acesso  à justiça oficial, difícl acesso ao lazer, 
discriminação racial.  A exclusão é um todo: social, econômica, ambiental, jurídica e 
cultural. 

A segregação territorial atinge também os espaços públicos, que, como locais de 

さiﾐteヴﾏediaç?oàdasàヴelaçﾛesàsoIiais,àdeàヴesoluç?oàdasàケuestﾛesàIoleti┗asàouàjuízoàeﾐヴヴe 

peﾐdZﾐIiasàiﾐdi┗iduaisざ,àseﾏpヴeàヴefletiヴaﾏàさaoàloﾐgoàdaàhistﾙヴiaàdasàIidades,àasàfoヴﾏasà

deàexIlus?oàpヴatiIadasàeﾏàIadaàsoIiedadeざ.à àEsteàaspeItoàYàaHoヴdadoàpoヴàMaヴiaàElisaà

Baptista,à eﾏà さáà Ioﾐstヴuç?oà deà uﾏà espaçoà deà fヴoﾐteiヴa:à espaçoà púHliIoà eà Iidadaﾐiaざ, 

oﾐdeàseàdisIuteàaàケuest?oàdosàさespaçosà iﾐteヴstiIiaisàdeà fヴoﾐteiヴaざ,àespaçosàeﾏàケueàosà

diferentes grupos sociais – tão apartados no Brasil – se encontram em relação de 

vizinhança.  Quais as possibilidades desses lugares intersticiais – onde a proximidade 

muitas vezes é só física – de recompor a noção de espaço público, é a indagação da 

autora, que toma como estudo de caso a intervenção realizada em meados dos anos 90 

na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte.  De fato, aquele território, onde convivem 
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a fa┗elaà eà uﾏà Haiヴヴoà deà Ilasseà ﾏYdia,à Ioﾐstituià uﾏà liﾏiteà さeﾐtヴeà ﾏoヴfologiasà deà

ocupação distintas, provimento de infra-estrutura desigual, acesso da população ao 

tヴaHalho,à <à ヴeﾐda,à aoà tヴaﾐspoヴte,à eduIaç?oà eà saúdeà Ioﾏpletaﾏeﾐteà difeヴeﾐIiados.ざàà

Nesse artigo aparece claramente a dimensão propositiva da perspectiva do arquiteto e 

urbanista, quando se analisa em detalhes um projeto de tratamento de uma área dessa 

natureza, e as implicações das diversas escolhas espaciais.  Para a autora, a crença de 

que o mundo – e mesmo uma realidade urbana como a nossa – pode ser transformado 

pela ação humana deve incluir hoje, como nos lembra Milton Santos, a compreensão de 

ケueà さaà ┗idaà ﾐ?oà Yà uﾏà pヴodutoà daà tYIﾐiIa,à ﾏasà daà polítiIa,à aà aç?oà ケueà d=à seﾐtidoà <à

ﾏateヴialidadeざ.ààà 

 

A cidade dual: os enclaves fortificados 

O relatório Cities in a globalizing world (HABITAT,2001) constata que a ligação entre 

desigualdade e espaço urbano não vai se apresentar mais, como no século XIX, apenas 

através da divisão da sociedade em duas partes, a dos ricos e a dos pobres, mas na  

foヴﾏaàﾏaisà extヴeﾏaàdaà さIidadeà segヴegadaざ.à à áàdesigualdade,à ﾐoà seﾐtidoàﾏaisà aﾏplo,à

extensivamente documentada como um fenômeno mundial, apresentaria hoje quatro 

aspectos distintos: um crescimento no número relativo de ricos e de pobres; um 

aumento na distância entre eles; uma diferenciação cada vez maior, dentro dos grupos, 

entre os mais ricos e os mais pobres e uma diferenciação mais aguda dos grupos entre 

si.  Esses quatro aspectos do processo de polarização vão se refletir no espaço das 

cidades, particularmente através da articulação das áreas residenciais num padrão 

marcado pela segregação, cuja forma mais radical é representada hoje pelos chamados 

さeﾐIla┗esざ.à à ápヴeseﾐtaﾐdo-se sob a forma de cidadela do poder, área gentrificada, 

subúrbio exclusivo ou bairro de imigrantes, os enclaves contemporâneos, que 

acompanham a globalização, representariam, de forma similar aos enclaves dos poderes 

iﾏpeヴiaisàﾐasàaﾐtigasàIolﾚﾐias,àesfoヴçosàさpaヴaàpヴotegeヴàalguﾐsàdeﾐtヴoàeàﾏaﾐteヴàoutヴosà
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deà foヴaざ.à ふHáBITáT,à p.à ンン-34)  Assim, os enclaves fortificados, que se espalham pelo 

ﾏuﾐdo,à┗?oàseヴ,àIoﾏoàdefiﾐeàTeヴezaàCaldeiヴa,àさespaçosàdeàヴesidZﾐIia,àIoﾐsuﾏo,àlazeヴàeà

tヴaHalho,à ケueà s?oà pヴi┗atizados,à feIhadosà eà ﾏoﾐitoヴadosざ,à eà ケueà atヴaeﾏà aケuelasà

camadas ケueàさest?oàaHaﾐdoﾐaﾐdoàaàesfeヴaàpúHliIaàtヴadiIioﾐalàdasàヴuasàpaヴaàosàpoHヴes,à

osàﾏaヴgiﾐaisà eà osà seﾏà Iasaざ.àUsaﾐdoàoàﾏedoàdaà ┗iolZﾐIiaà Ioﾏoàuﾏaàdeà suasàﾏuitasà

justificativas, as camadas mais altas desertam da cidade, entrincheirando-se em 

territórios exclusivos e fechados. Nessas cidades fragmentadas pelos enclaves, como 

têm demonstrado vários exemplos ao redor do globo, fica difícil manter-se os princípios 

da abertura e da livre circulação, talvez os mais significativos dos valores organizativos 

das cidades modernas, o que provoca também uma mudança no caráter do espaço 

público e da participação cidadã na vida pública. (CALDEIRA, p. 114)  

Tal padrão fica bastante claro em cidades como Los Angeles, que teria se tornado para 

alguns autores como Edward Soja uma espécie de janela paradigmática através da qual 

se deve olhar para a urbanização da segunda metade do século XX: uma paisagem 

urbana pós-foヴdista,à ヴepletaà deà さsisteﾏasà ﾏaisà flexí┗eisà deà pヴoduç?o,à Ioﾐsuﾏo,à

exploヴaç?o,à espaIializaç?oà eà Ioﾐtヴoleà soIialざ.à à Deà fato, em seu livro de 1989, 

Postmodern Geographies – The Reassertion of space in Critical Social Theory, Soja já 

apontava para o fato de Los Angeles ter ultrapassada a Grande Nova York em empregos 

e na produção industrial, através justamente das indústrias de alta tecnologia; 

fenômeno este que era acompanhado, significativamente, também por uma expansão 

deà eﾏpヴegosà deà Haixaà ヴeﾏuﾐeヴaç?o,à deà tヴaHalhoà paヴIialà eà さaleatﾙヴioざ.à à Coﾏà oà

fechamento de fábricas nos setores da indústria pesada teriam aumentado a pobreza e 

o desemprego, ocorrendo uma intensificação da discriminação residencial, e a maior 

concentração de população sem teto dos Estados Unidos.  Segundo ele, existiriam em 

Láà さuﾏaà Bostoﾐ,à uﾏaà Baixaà Maﾐhattaﾐﾐ,à uﾏà “ulà doà Bヴoﾐx,à uﾏaà “?oà Pauloà eà uﾏaà

Ciﾐgapuヴaざà(pp. 233-235) 
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Mike Davis, professor da Southern California Institute of Architecture, aponta um outro 

aspeItoàdesteà feﾐﾚﾏeﾐo,à falaﾐdoàdeàuﾏaàさFoヴtalezaàLosàáﾐgelesざàeﾏàseuà li┗ヴoàCity of 

Quartz deàヱΓΓヱ.ààEstaàさﾏilitaヴizaç?oざàdaà┗idaàﾐaàIidadeàsegヴegadaàpoderia ser flagrada, a 

seu ver, em vários aspectos da vida urbana, desde o isolamento dos bairros pobres pela 

políIia,àatヴa┗YsàdeàHaヴヴiIadas,àIoﾏoàpaヴteàdaàさgueヴヴaàIoﾐtヴaàasàdヴogasざ,àatYàaàIヴiaç?oàdeà

pseudo espaços públicos para consumidores ricos, formados por shopping centers, 

centros de escritórios e acrópoles culturais, repletos de sinais invisíveis que impediriam 

aàeﾐtヴadaàdoàさoutヴoざ,àdaàさsuHIlasseざ.ààPaヴaàoàautoヴàha┗eヴiaàuﾏaàespYIieàdeàさseﾏiﾙtiIaà

totalit=ヴiaざà foヴﾏadaà deà さpaヴapeitosà eà aﾏeiasà deà ┗idヴoà espelhados e passarelas 

suspeﾐsasざ,à ケueà teヴiaﾏà suaà Ioﾐtヴapaヴteà ﾐoà espaçoà púHliIoà eﾏà pヴojetosà Ioﾏoà oà deà

bancos de ponto de ônibus nos quais é impossível se dormir, projetados contra a 

apropriação pelos sem-teto e pobres, numa clara convergência entre os objetivos da 

arquitetura contemporânea e da polícia.  A preocupação com a segurança seria 

onipresente na cidade segregada: guardas e patrulhas residenciais se espalhariam pela 

cidade, formadas e mantidas pelo setor privado, explorando empregados não 

sindicalizados e mal remunerados..   

Teヴezaà Caldeiヴa,à eﾏà seuà aヴtigoà さFoヴtifiedà EﾐIla┗es:à Theà Ne┘à UヴHaﾐà “egヴegatioﾐざ,à

compara o fenômeno americano com o caso brasileiro, focalizando especialmente São 

Paulo.à à Paヴaà ela,à ﾐasà últiﾏasà dYIadas,à aà pヴolifeヴaç?oà dosà Ihaﾏadosà さeﾐclaves 

foヴtifiIadosざà teヴia,à deà fato,à Iヴiadoà uﾏà ﾐo┗oà ﾏodeloà deà segヴegaç?oà espaIialà eà

transformado a qualidade da vida pública em muitas cidades ao redor do mundo.  No 

caso do Brasil, onde a desigualdade social é óbvia e profunda, esses processos de 

segregaç?oàespaIialà ┗?oà seヴà taﾏHYﾏàpaヴtiIulaヴﾏeﾐteà┗isí┗eis,à さexpヴessosà seﾏàdisfaヴIeà

ouàsutilezaざ.à 

Algumas vezes, observar uma forma exagerada de um processo é uma maneira de 
iluminar algumas de suas características que poderiam passar desapercebidas de outra 
forma. É como olhar para uma caricatura. De fato, com seus muros altos e cercas, 
guardas armados, tecnologias de vigilância e contrastes de riqueza ostentatória e 
extrema pobreza, a São Paulo contemporânea revela com clareza um novo modelo de 



Urbanização Brasileira: Redescobertas  
Leonardo Barci Castriota 

 

 

 
segregação que se espalha por cidades ao redor do mundo, mesmo que de modo geral 
em formas menos severas e explícitas. (CALDEIRA, p. 115)  

Este processo é amplamente discutido neste livro por artigos que abordam diferentes 

ângulos desse fenômeno contemporâneo nas cidades brasileiras.  Beatriz d´Araújo 

Couto,àeﾏàさáàBaヴヴaà ふdaàTijuIaぶàeàaàﾏoヴteàaﾐuﾐIiadaàdaàIidadeà ふﾏaヴa┗ilhosaぶざ,à apoﾐtaà

paヴaà oà tipoà deà tヴaﾐsfoヴﾏaç?oà ケueà ┗eﾏà atヴa┗essaﾐdoà ﾐossasà Iidades,à oﾐdeà さdeà uﾏà

tecido coeso, que decorre da lógica do valor de uso da habitação e da cidade, 

representado pelo processo de urbanização colonial que criou cidades memoráveis e 

espaços da feira, da festa e da revolução – passamos a lugares contemporâneos onde a 

segregação derruba processos seculares de produção do espaço urbano e atinge formas 

eàﾐoヴﾏasàiﾏpeﾐs=┗eisàh=àHeﾏàpouIasàdYIadas.ざààEﾏàoposiç?oàaàuﾏàusoàeàapヴopヴiaç?oà

さsaud=┗elざàdoàespaçoàpúHliIoàIaヴaIteヴístiIoàdeàﾐossaàさuヴHaﾐizaç?oàpヴegヴessaざ,àaàautoヴaà

aponta para a emergência dos condomínios fechados na história urbana recente do 

Brasil, prática que começou a se instaurar na década de 60.  

É significativo que o caso da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, cujo plano original deriva 

do urbanista Lúcio Costa, o mesmo de Brasília, seja abordado em dois artigos que 

procuram entender esse fenômeno: afinal, não há caso que ilustre de forma mais 

paradigmática o surgimento e a evolução dos condomínios privados no Brasil, além de 

propiciar uma análise detalhada de sua ligação com os pressupostos do cânone do 

Urbanismo modernista, tão fortemente presente em nosso país.  De fato, a Barra da 

Tijuca se presta à perfeição para a análise desse processo, na medida em que nesse caso 

eﾐIoﾐtヴaﾏosà taﾐtoà uﾏà さdisIuヴsoà pヴofissioﾐalà explíIitoざà – no caso o de Lúcio Costa – 

ケuaﾐtoà uﾏà さpヴoIessoà deà expaﾐs?oà uヴHaﾐaà aà Iaヴgoà doà Iapitalà iﾏoHili=ヴioざ,à aﾏHosà

fartamente documentados.   

Segundo Beatriz Couto, é importante perceber como o processo de implantação e 

adaptação social dessas proposições decorrem de um processo de avaliação e aplicação 

seletiva, como pode ser percebido, por exemplo, no discurso dos promotores 

imobiliários, no qual se mesclam conteúdos advindos do cânone modernista.  No 
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discurso daquele setor sobre a barra da Tijuca, a autora identifica cinco temas 

principais: a adoção da padronização programática e técnica nas soluções construtivas e 

a segregação de circulações e usos; a promessa da modernidade representada pelo 

acesso aos avanços da tecnologia; a naturalização da forma da expansão urbana 

capitalista – assumida como superior a priori à prática tradicional – e a tentativa de sua 

autonomização frente ao tecido urbano pregresso; a promessa de implementar a utopia 

cidade-natureza e, finalmente, o caráter exclusivo do local.  Se, como se vê, os três 

primeiro implementam as propostas do cânone modernista, e o quarto pode ser visto 

como a preocupação com a questão da qualidade ambiental da cidade, o quinto – a 

exclusividade do espaço – ┗aiàlheàseヴàopostoàeàヴepヴeseﾐtaàさexpliIitaﾏeﾐteàaàideologiaàdaà

exclusão-segヴegaç?oざ.à àáケui,à oﾐdeà seà IoﾐtヴapﾛeﾏàoàdisIurso dos empreendedores ao 

do urbanismo profissional, o discurso da segurança, desenvolvido pelos primeiros, vai 

eﾐIoﾐtヴaヴàさeIoàﾐasàoﾐipヴeseﾐtesàdeﾏaﾐdasàpoヴàseguヴaﾐçaàdaàpopulaç?oざ.ààさÉàoàesfoヴçoà

desesperado de manter o espaço de iguais pela exclusão econômica e física dos que se 

eﾐIoﾐtヴaﾏàﾐoàpataﾏaヴàdifeヴeﾐIiadoàdeà ヴeﾐda.ざ,àdiagﾐostiIaàaàautoヴa,àケueàaIヴesIeﾐta,à

IYtiIa:ààさCoﾏoàseàtalàsituaç?oàpudesseàseàﾏaﾐteヴàseﾏàoàtヴaHalhoàdosàdifeヴeﾐtesざ. 

Acompanhando a linhagem modernista do projeto da Barra, os artigos terminam por 

des┗elaヴà taﾏHYﾏàosà さ┗asosà IoﾏuﾐiIaﾐtesざà eﾐtヴeà oà plaﾐejaﾏeﾐtoà uヴHaﾐoàﾏodeヴﾐista,à

ヴaIioﾐalistaà eà apaヴeﾐteﾏeﾐteà igualit=ヴio,à eà oà さﾐo┗oà uヴHaﾐisﾏoざà dosà eﾐIla┗esà

fortificados.  A Barra da Tijuca seria, neste sentido, um caso paradigmático: projetado 

pelo mesmo urbanista de Brasília; aquela área se torna o modelo seguido por 

condomínios fechados no país inteiro.  Teresa Caldeira taﾏHYﾏàfalaàeﾏàさiﾐstヴuﾏeﾐtosà

ﾏodeヴﾐistas,à espaçosà segヴegadosざ:à à さPaヴaà atiﾐgiヴà seusàoHjeti┗osàdeà isolaヴ,à distaﾐIiaヴà eà

selecionar, os enclaves fortificados usam alguns instrumentos de projeto que são, de 

fato,à iﾐstヴuﾏeﾐtosà doà plaﾐejaﾏeﾐtoà uヴHaﾐoà eà doà pヴojetoà aヴケuitetﾚﾐiIoà ﾏodeヴﾐos.ざà

(CALDEIRA, p.    ).  Para ela, uma das surpreendentes similaridades está no ataque à rua 

como um tipo e um conceito de  espaço público, e que teria se cristalizado no Brasil a 

paヴtiヴà daà Ioﾐstヴuç?oà deà Bヴasília,à ﾐoà fiﾐalà dosà aﾐosà ヵヰ.à à さNaà Bヴasíliaàﾏodeヴﾐistaà taﾐtoà
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quanto em partes de São Paulo e Los Angeles, os pedestres e as interações anônimas na 

vida púHliIaàケueàﾏaヴIaヴaﾏàaàPaヴisàﾏodeヴﾐaàteﾐdeﾏàaàseヴàeliﾏiﾐados.ざààNoàeﾐtaﾐto,àseà

os resultados tendem a ser os mesmos, o projeto original do modernismo e dos espaços 

fechados de hoje são radicalmente diferentes: enquanto esses se originam de uma clara 

intenção de segregar, a arquitetura e o planejamento urbano modernistas tinham como 

utopia o apagamento da diferença social e a criação da equidade na cidadde racional do 

futuヴo,àIoﾐseguidosàpeloàaヴケuitetoàdeà┗aﾐguaヴda.ざàふヱヲΑ-128)  

O planejamento urbano modernista, que partia da crítica radical às cidades e sociedades 

industriais, pretendiam transformá-las através da remodelação radical do espaço.  Pela 

aç?oàdoàEstado,àseヴiaﾏàeliﾏiﾐadasàasàdifeヴeﾐçasàpaヴaàseàIヴiaヴàuﾏaàさIidadeàヴaIioﾐalistaà

uﾐi┗eヴsalざàdi┗ididaàeﾏàsetores funcionais tais como residencial, trabalho, recreativo, de 

transporte, administrativo e cívico.  Se Brasília vai ser a encarnação mais perfeita tanto 

do novo tipo de cidade quanto da vida pública criada pelo planejamento urbano 

modernista, ela também demonstra à perfeição como este novo tipo de espaço urbano 

realiza o oposto das intenções do planejador. Tereza Caldeira observa: 

Brasília é hoje a  cidade brasileira mais segregada, e não a mais igualitária.  
Ironicamente, os instrumentos do planejamento modernista, com uma pequena 
adaptação, se tornam os instrumentos perfeitos para produzir desigualdades, e não 
para apagar as diferenças.  Ruas só para tráfego de veículos, a ausência de passeios, 
fechamento e internalização das áreas comerciais, e vazios espaciais isolando 
edificações esculturais e áreas residenciais ricas são instrumentos perfeitos para gerar e 
manter a separação social.  

Nada mais distante, no entanto, do ideário do Urbanismo modernista que, como aponta 

BeatヴizàCouto,àさseﾏpヴeàpeﾐsouàaàmodernidade como a possibilidade de implementação 

daà pヴopostaà iluﾏiﾐistaà ﾐoà plaﾐoà uヴHaﾐoà paヴaà oà Ioﾐjuﾐtoà daà populaç?oざ.à Hoje,à

Ioﾐtヴaヴiaﾏeﾐteà à さtudoà ケueà eﾐxeヴgaﾏosà Yà aà utilizaç?oà deà suaà ヴaIioﾐalà paヴaà sepaヴaヴ,à

excluir, privatizar, dando margem à ilusão de que atrás dos muros todo balão cairá, toda 

ﾏaç?àﾐasIeヴ=,àouàseja,àﾐaàliﾐguageﾏàdaàPsiIaﾐ=lise,àケueàfiIaヴeﾏosàli┗ヴesàdaàIastヴaç?o.ざà 
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O processo histórico desta passagem é também acompanhado, por outro ângulo, pelo 

artigo de Gerônimo Leitão, que segue as diversas etapas da ocupação da Barra da Tijuca, 

dosàaﾐosàΑヰàaosàdiasàdeàhoje,à さdesdeàaà faseàpioﾐeiヴaàdosàdesHヴa┗adoヴesà ヴespoﾐs=┗eisà

pela ´colonização´ da nova fronteira, até a estruturação da ´cidade planejada para o 

século XXI`, ou, como preferem alguns, a ´MiaﾏiàHヴasileiヴa´ざ.ààCaヴaIteヴizadaàﾐosàaﾐosàΑヰà

como a grande área de expansão da cidade do Rio de Janeiro, e procurada inicialmente 

como local de veraneio, a região sofre, a partir dos anos 80, um grande boom, 

transformando-seàﾐuﾏàさpaヴaísoàdoàﾏeヴIadoàiﾏoHili=ヴioざ.àà“eguﾐdoàoàautoヴ,àﾐessasàduasà

fases diferentes tipologias arquitetônico-urbanísticas traduziriam de forma emblemática 

osà ヴuﾏosà daà Ioﾐstヴuç?oà desteà さeldoヴadoà uヴHaﾐoざ,à ﾏaヴIadoà pelaà segヴegaç?oà sﾙIio-

espacial: dos condomínios privados da década de 70 – eﾏàケueàeヴaàpossi┗elàさﾏoヴaヴàoﾐdeà

seàgostaヴiaàdeàpassaヴàasàfYヴiasざà– à home office dos anos 90, onde se mora onde se pode 

trabalhar, verificou-seà さaà Ioﾐstヴuç?oà deà uﾏaà Iidadeà deﾐtヴoà daà Iidade,à taﾐtoà pelaà

expressão de seu desenvolvimento econômico, quanto pelas suas características 

ﾏoヴfolﾙgiIasざ.à 

O artigo seguinte, de Juca Villaschi, toma como objeto um empreendimento desta 

natureza, projetado e implantado nos anos 90 – o Condomínio Alphaville Lagoa dos 

Ingleses, em Nova Lima (MG) – e mostra seu impacto na região metropolitana de Belo 

Horizonte.  Concebido para abrigar comércio, serviços e atividades de lazer, este 

condomínio, pertencente à segunda geração dos Alphavilles, constitui também uma 

┗eヴdadeiヴaàさiﾏitaç?oざàdeàIidade,àﾏiﾏetizaﾐdoàdeàfoヴﾏaàseleti┗aàeàsegregada o urbano – 

fora e longe do centro urbano. 

Hoje, graças aos avanços da tecnologia da comunicação e à globalização da economia e 
dos processos de produção, as relações de trabalho têm se flexibilizado ao ponto de 
alterar a dimensão temporal, tornando a variável espacial progressivamente menos 
determinante e intensificando a migração de camadas sócio-profissionais mais elevadas 
da população para condomínios residenciais cada vez mais afastados dos centros 
urbanos.  
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Assim, o mesmo processo apontada na Barra da Tijuca se repete aqui, numa escala 

regional: ao longo do vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte, atraídos 

さpelaà ヴaヴaà Helezaà IZﾐiIaà daà ヴegi?oざà eà poヴà seusà さatヴiHutosà paisagístiIosà eà Iliﾏ=tiIosざ,à

multiplicam-se os condomínios fechados, ocupados por casas inicialmente destinadas ao 

lazer e repouso de final de semana, e que se transformam, posteriormente, em 

residências principais.   O impacto deste tipo de implantação vai ser profundo, tanto do 

ponto de vista do meio ambiente – a região, montanhosa e contendo os mananciais que 

abastecem a cidade, faz parte de uma APA –,  quanto do contexto sócio-econômico, 

onde esses empreendimentos impactam pequenas aglomerações semi-rurais. 

Naàﾏesﾏaàliﾐha,àoàpヴﾙxiﾏoàaヴtigo,àさNo┗osàloteaﾏeﾐtos,à┗elhosàpaヴadigﾏasざàdeàáiヴtoﾐà

Portilho Bueno, mostra o desenvolvimento de loteamentos turísticos numa cidade 

litorânea como Florianópolis e seus impactos sobre um meio físico e uma urbanização 

pregressa bastante particulares.  Praticamente intocada até o final dos anos 60, a região 

daàIapitalàdeà“aﾐtaàCataヴiﾐaàassisteà<àpassageﾏàdeàuﾏaàsituaç?oàdeàuヴHaﾐizaç?oàさpヴY-

iﾐdustヴialざ,à aà uﾏaà paisageﾏà Ioﾐteﾏpoヴ>ﾐeaàﾏaヴIadaà poヴà uﾏaà ati┗idadeà tipiIaﾏeﾐteà

pós-industrial – oàtuヴisﾏoàdeààﾏassa.ààさEﾐtヴetaﾐtoざ,àaﾐotaàoàautoヴ,àさaàposiç?oàque o país, 

e mais ainda a cidade, se colocam na dinâmica da globalização, claramente em papéis 

secundários, tem impelido a transformação de sua estrutura urbana por meio saltos 

localizados, nem sempre correspondentes aos benefícios que a atividade poderia 

tヴazeヴざ.ààássiﾏ,àosàpaヴadigﾏasàケueàtZﾏàoヴieﾐtadoàaàpヴoduç?oàdoàespaçoàuヴHaﾐoàdaケuelaà

Iidade,àさoヴigiﾐadosàdeàuﾏaàﾏesﾏaàﾏatヴizàﾏodeヴﾐo-deseﾐ┗ol┗iﾏeﾐtistaざ,àteﾏàﾏostヴadoà

uﾏàさaltoàpodeヴàdeàdegeﾐeヴaç?oàsﾙIio-aﾏHieﾐtalざ,àpoﾐdoàeﾏàヴisIoàaàpヴﾙpヴiaàatヴati┗idadeà

turística da região, como de resto tem acontecido em todo o litoral brasileiro.  

 

 
O desafio da conservação do existente 

O desafio da conservação do existente, seja em sua dimensão ambiental, seja em sua 

dimensão cultural, também emerge com força nas últimas décadas no Brasil, quando as 
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chamadas políticas de patrimônio vão mudando de perspectiva e passam a se dirigir às 

cidades e às áreas urbanas, e não só às edificações excepcionais.  O fato é que, 

principalmente desde o final da 2a Guerra Mundial, o próprio conceito de patrimônio 

passa por importantes mudanças, sofrendo uma ampliação que altera a natureza do seu 

Iaﾏpo,à espeIialﾏeﾐteà Ioﾏàaà iﾐtヴoduç?oàdoà IoﾐIeitoàdeà さpatヴiﾏﾚﾐioàuヴHaﾐoざàe,àﾏaisà

ヴeIeﾐteﾏeﾐte,à Ioﾏà pヴeoIupaçﾛesà Ioﾏà aà suaà diﾏeﾐs?oà さiﾏateヴialざà ouà さiﾐtaﾐgí┗elざ1.  

Nesseàﾐo┗oàケuadヴo,àoﾐdeàaàidYiaàdaàさIoﾐseヴ┗aç?oàiﾐtegヴadaざàpaヴeIeàdeseﾏpeﾐhaヴàuﾏà

importante papel, as políticas de patrimônio passam a ser vistas como um dos mais 

importante elementos do planejamento urbano e regional, campo do qual pareciam 

inteiramente dissociadas até então.  

Este vai ser o fio articulador do próximo bloco deste livro, onde se analisam os diversos 

tipos e facetas das políticas para o patrimônio desenvolvida nos últimos anos no Brasil e 

seus efeitos nas cidades, seus encontros e desencontros com as políticas urbanas mais 

geヴais.à à Nestaà liﾐhaà ┗aià oà textoà さNasà eﾐIヴuzilhadasà doà deseﾐ┗ol┗iﾏeﾐto:…ざ,à deàﾏiﾐhaà

autoria, que, tomando o caso de Ouro Preto, e mais especificamente do Largo do 

Coimbra – um espaço típico do urbanismo português nas Américas –, acompanha as 

políticas desenvolvidas naquele núcleo histórico e suas consequências.  Ali se mostra 

como as políticas de preservação implementadas em Ouro Preto dos anos 30 até hoje, 

voltadas principalmente para a manutenção dos valores estéticos do conjunto, não 

conseguem se articular minimamente com estratégias de desenvolvimento, causando 

uma indesajada contraposição entre preservação e desenvolvimento. Com a exclusão da 

populaç?oàloIalàeàoàapagaﾏeﾐtoàsisteﾏ=tiIoàdaàさﾏeﾏoヴaHilidadeざàヴeal dos lugares, este 

percurso parece-nos representar bem a trajetória das políticas de preservação no Brasil, 

para as quais continuam válidas as palavras de 1986 de Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos. 

Do jeito que vem sendo praticada, a preservação é um estatuto que consegue 
desagradar a todos: o governo fica responsável por bens que não pode ou não quer 
conservar; os proprietários se irritam contra as proibições, nos seus termos injustos, de 
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uso pleno de um direito; o público porque, com enorme bom senso, não consegue 
entender a manutenção de alguns pardieiros, enquanto assiste à demolição inexorável e 

pouco inteligente de ambientes significativos. (SANTOS, 1986) 

Não há como contestar a atualidade desse texto, cujas afirmações poderiam, sem 

maiores problemas, ser dirigidas ainda hoje ao estado das políticas de patrimônio no 

Brasil, perdidas entre discursos, que incorporam de maneira superficial idéias e 

conceitos em voga no exterior, e práticas muitas vezes regressivas, que repetem, sem 

crítica, procedimentos em curso desde os anos 30.  

Se este é a quadro geral, principalmente no que se refere à (falta de) política federal de 

patrimônio, alguns Estados e municípios têm procurado manter o compasso com as 

transformações em curso.  Este vai ser o caso do IEPHA-MG (Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais), cuja trajetória é acompanhada no 

texto seguinte de Flávio Carsalade, que mostra as modificações na atuação daquele 

órgão dos anos 70 até hoje, quando se desenvolvem políticas de proteção do 

patrimônio com ênfase em sua dimensão urbana. O fato é que, usando mecanismo de 

redistribuição tributária, o Estado de Minas Gerais tem realizado nos últimos anos a 

mais ambiciosa política de descentralização e municipalização da gestão do patrimônio 

do país, com mais de 300 municípios implementando políticas próprias.   

Ainda de Minas, o texto seguinte, de Fernanda Borges, descreve em detalhes a situação 

atual das pequenas aglomerações urbanas, tomando como estudo de caso os distritritos 

de Mariana.  Num período marcado pelo processo da urbanização estensiva e pela 

rápida modernização das estruturas urbanas, Minas Gerais ainda conserva fortes 

resquícios de sua rede urbana colonial, com um expressivo conjunto de cidades e 

pequenas aglomerações originárias do ciclo do ouro e do diamante. Com o esgotamento 

da produção mineral, muitas dessas aglomerações entram num processo de estagnação 

que se manteve até os dias de hoje, conservando de forma surpreendentemente intacta 

suas estruturas arquitetônicas, urbanas e paisagísticas desse período. Sem autonomia 

política e com baixas densidades populacionais, esses núcleos apresentam hoje uma 
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situação curiosa: ao mesmo tempo em que é flagrante a fragilidade de suas estruturas 

sócio-econômica e urbana, são ainda  Ioﾐjuﾐtosàさ┗i┗osざ,àdifeヴeﾐteﾏeﾐteàdeàOuヴoàPヴeto,à

oﾐdeàhou┗eàaàIoﾐstヴuç?oàdeàuﾏàさIeﾐ=ヴioざ,àe,àdeàfoヴﾏaàﾏaisàgヴa┗e,àdeàTiヴadeﾐtes,àoﾐdeà

o processo de gentrificação pode ser detectado de forma avançada, com a total 

expulsão da população local do centro histórico. 

Este processo de gentrificação, comum na paisagem urbana pós-moderna, onde 

aIoﾐteIeàuﾏaàespYIieàdeà さdesdifeヴeﾐIiaç?oà gヴadualざàdosàﾐí┗eisà eIoﾐﾚﾏiIoàeà Iultuヴal,à

さIoﾏàoàpヴﾙpヴioàeIoﾐﾚﾏiIoà seà toヴﾐaﾐdoà Iultuヴal,à aoàﾏesﾏoà teﾏpoàeﾏàケueàoà Iultuヴalà

gradualmente seà tヴaﾐsfoヴﾏaà ﾐoà eIoﾐﾚﾏiIoざà ふJaﾏesoﾐ,à ヲヰヰヱ,à p.à ヶヴぶ,à Yà aHoヴdadaà deà

foヴﾏaàaヴgutaàpeloàpヴﾙxiﾏoàtextoàさDuasàsafeﾐasàeàuﾏaàﾏaﾏ=ヴia:àaàhistﾙヴiaàヴeIeﾐteàdoà

P=tioàdeà“?oàPedヴoàdosàClYヴigos,àﾐoàReIifeざ,àdeà“ﾚﾐiaàMaヴケuesàeàCl=udiaàLouヴeiヴo.ààáliàasà

autoras analisam tヴZsà iﾐteヴ┗eﾐçﾛesà deà さヴesgateざà deà uﾏà espaçoà púHliIoà eﾏà ReIife,à

pヴ=tiIaà Ioﾐteﾏpoヴ>ﾐeaàケueà teﾐtaà iﾐtegヴaヴà さasàaçﾛesàdeàplaﾐejaﾏeﾐtoàuヴHaﾐoà<ケuelasà

daà pヴeseヴ┗aç?o,à Ioﾐseヴ┗aç?oà eà susteﾐtaHilidadeざ.à Ultヴapassaﾐdoà oà >ﾏHitoà daà ﾏeヴaà

preservação, este tipo de operaç?oàpﾛeàoàﾏoﾐuﾏeﾐtoà さヴesgatadoざà fヴeﾐteà aàuﾏàﾐo┗oà

desafio:àさdeﾏoﾐstヴaヴàsuaàefiI=IiaàﾐoàﾏeヴIadoざ.ààさássiﾏàseﾐdoざ,àexpliIaﾏàasàautoヴas,àさaà

adoção de modelos, espelhados em Docklands, Barcelona, ou outros, impõe uma 

discussão não apenas dos sucessos, mas também dos fracassos ou dificuldades, bem 

Ioﾏoàdaàsuaà┗iaHilidadeàeﾏàIoﾐtextosàloIais.ざ2  Analisando intervenções no Pátio de São 

Pedro, da década de 70 aos dias de hoje, Marques e Loureiro parecem confirmar uma 

experiência que se evidenciaria na experiência iﾐteヴﾐaIioﾐal:àさ“eﾏàgeﾐtヴifiIaç?oàﾐ?oàh=à

susteﾐtaHilidadeざ,à eﾐuﾐIiaﾏ.à さOà Iasoà ヴeIifeﾐse,à ali=s,à ┗eﾏà Ioﾐfiヴﾏaﾐdoà aà ヴegヴa:à

´maquiadas´, áreas populares encontram-se em franca decadência, como o Pólo Pina ou 

desati┗adas,àIoﾏoàoàPﾙloàToヴヴe.ざ 

Fechando este bloco,à uﾏà textoàdoà “ulàdoàpaís,à さáà ヴe-aヴケuitetuヴaàdaà Iidadeざ,àdeà Liﾐeuà

Castello, discute um outro fenômeno recente: a necessidade de reocupação dos 

さHヴo┘ﾐfieldsざà Hヴasileiヴos,à aﾏplasà =ヴeasà ﾐoヴﾏalﾏeﾐteà ﾐoà Ieﾐtヴoà dasà Iidades,à ケueà
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abrigavam estruturas industriais e de transporte hoje desativadas – fábricas, estações 

de trem, etc.  São os restos da primeira industrialização, numa prova cabal da rapidez da 

ﾏodeヴﾐizaç?oàeàdaàsuaàIapaIidadeà iﾐfiﾐd=┗elàdeàIヴiaヴàさヴuíﾐasざàヴeIeﾐtes,àes┗aziaﾏeﾐtoà

ケueà さtヴazà Ieﾐ=ヴiosà tipiIaﾏeﾐte pós-industriais à paisagem urbana mesmo de cidades 

latino-aﾏeヴiIaﾐasà Ioﾏoà Poヴtoà álegヴeざ.à à áﾐalisaﾐdoà uﾏaà exteﾐsaà faixaà Iosteiヴaà ﾐaà

porção noroeste da capital gaúcha, Castello aborda esses novos fenômenos urbanos, 

iﾐ┗estigaﾐdoà さasà possiHilidadesà deà ヴeutilização e recomposição dos lugares e dos 

edifíIiosàpヴeseﾐtesàﾐessasà=ヴeasざ. 

 

Novas fronteiras espaciais e disciplinares 

A questão da fronteira – espacial e disciplinar – ressurge no último bloco do livro.  

Interrogando as novas dinâmicas da urbanização brasileira, Roberto Luís Monte-Mor no 

textoà さOutヴasà fヴoﾐteiヴas:à ﾐo┗asà espaIialidadesà ﾐaà uヴHaﾐizaç?oà Hヴasileiヴaざ,à disIuteà aà

desarticulação e a rearticulação da própria idéia do fenômeno urbano em sua fase 

contemporânea.  Fazendo eco das observações de Milton Santos, que há uma década 

apoﾐta┗a,à Ioﾏoà ┗iﾏos,à aà passageﾏà daà さﾏeヴaà uヴHaﾐizaç?oà daà soIiedadeざà paヴaà aà

さuヴHaﾐizaç?oà doà teヴヴitﾙヴio,à oà autoヴà aHoヴdaà oà feﾐﾚﾏeﾐoà daà さuヴHaﾐizaç?oà exteﾐsi┗aざà eà

ﾐossoàpaís,àﾐoàケualàj=àseàpodeヴiaàfalaヴàlefXHヴiaﾐaﾏeﾐteàさdeàuﾏaàsoIiedade virtualmente 

uヴHaﾐaざààIoﾏoàさsíﾐteseàdialYtiIaàふ┗iヴtualぶàdaà┗elhaàdiIotoﾏiaàIidade-Iaﾏpoざ.àà 

É essa espacialidade social resultante do encontro explosivo da indústria com a cidade – 
o urbano – que se estende com as relações de produção (e sua reprodução) por todo o 
espaço onde as condições gerais (e consumo) determinadas pelo capitalismo industrial 
de Estado se impõem à sociedade burocrática de consumo dirigido, carregando, 
entretanto, no seu bojo, a reação e organização políticas que são próprias da cidade.  
Essa é a realidade – a sociedade urbana – que se impõe hoje como virtualidade e 
objetividade no Brasil, constituindo-se em condição para a compreensão do espaço 
social contemporâneo. 

EsseàpヴoIessoàIヴiaヴiaàさﾐo┗asàfヴoﾐteiヴasざ,à iﾐIoヴpoヴaﾐdoàpeヴifeヴiasà iﾏediatas e distantes, 

rearticulando sistemas urbano-rurais e micro-regionais e, finalmente, (re)definindo 

fronteiras no próprio interior da malha urbana.  Ao tomar tal perspectiva, Monte-Mor 
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exploヴaàoàpヴﾙpヴioàIoﾐIeitoàdeàfヴoﾐteiヴaàケueàさtヴazà iﾏplíIitoàuﾏàseﾐtido de limite, como 

também de espaço de tensão e transformação (ou de nova formação), podendo assim, 

tanto marcar o avanço de uma territorialidade sobre outra quanto demarcar diferenças 

eà heteヴogeﾐeidadesざ,à ﾐoà ケueà seà apヴoxiﾏaà dosà IoﾐIeitosà deà heteヴotopiaà eà

heterotopologia desenvolvidos por Lefèbvre e Foucault.   

Neste sentido, a fronteira aponta também para uma terceira posição, para a 
possibilidade da reinvenção do diferente, da relação com o outro, da ambiguidade 
necessária à complexidade contemporânea e das opções diversas que se anunciam 
como virtualidades a partir do confronto implícito nas veelhas dualidades dicotômicas.  
Entre o campo e a cidade, inúmeras outras posições possíveis estão contidas e sugeridas 
pela urbanização extensiva.  Entre a cidade e seu entorno, as muitas periferias mutantes 
e mediadoras se reinventam a partir das velhas realidades que as constituíram e 
informaram, produzindo tanto novas centralidades periféricas como espaços marginais 
centrais.  Assim também entre a sociedade urbano-industrial e a selva, inúmeras 
posições terceiras se inscrevem, exemplificadas nas múltiplas fronteiras amazônicas, nos 
variados e complexos limites entre cidade e selva, nos novos e inclusivos encontros 
entre a ´barbárie´ e as (pós)modernidades.  

Finalmeﾐte,à ﾐoà últiﾏoà textoà doà li┗ヴo,à さCidadesà Hヴasileiヴas:à ┗elhosà pヴoHleﾏas,à ﾐo┗asà

leituヴasざ,àJo?oàJúlioàVitヴalàdisIuteàuﾏàoutヴoàtipoàdeàfヴoﾐteiヴa,àasàfヴoﾐteiヴasàdisIipliﾐaヴes,àà

frente ao desafio da compreensão do urbano contemporâneo no Brasil. O autor insiste 

nesta especificidade: mesmo num mundo em que a globalização avança, com seu poder 

homogenizador aproximando as diferentes realidades urbanas, as cidades em nosso 

país guardariam características próprias que as distinguiriam de outros tipos de 

aglomerações, como as cidades européias ou norte-americanas. Não é possível, a seu 

ver, aplicar indiscriminadamente a cidades específicas esquemas explicativos forjados a 

partir de ヴealidadesà di┗eヴsas.à à さ“eà uﾏaà gヴaﾐdeàﾏetヴﾙpoleà Ioﾏà taxasà deIヴesIeﾐtesà doà

crescimento industrial e uma elevação das taxas de crescimento do setor terciário fosse 

o suficiente para atestar a transição da cidade industrial para a cidade pós industrial, a 

IidadeàdeàBeヴliﾏà j=à seàeﾐIoﾐtヴaヴiaàﾐaà faseàpﾙsà iﾐdustヴialàdesdeàoà fiﾐalàdoà sYIuloàXIX.ざàà

Frente a isso, João Júlio se interroga sobre o tipo de produção teórica que se tem 

produzido sobre a cidade brasileira, apresentando uma resenha cuidadosa da mesma, 

numa perspectiva genealógica. Depois de acompanhar as diversas ondas de recepção de 
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modelos explicativos que vêm sendo aplicados na interpretação de nossa realidade 

urbana, indaga-se, então, sobre a questão da multi (ou trans-) disciplinariedade, e a 

pertinência deste tipo de abordagem para um objeto tão multifacetado quanto o 

urbana.  Esta perspectiva parece-lhe fértil, especialmente se, de forma diferente das 

interpretações tradicionais, que têm lido a cidade brasileira a partir da industrialização, 

a proposta seja olhá-laà aà paヴtiヴà deà uﾏà さolhaヴà aﾏHieﾐtalistaざ.à à Nuﾏaà peヴspeIti┗aà

ecológica, numa visão que dialogaria, por exemplo, com a termodinâmica, caberiam 

idéias como a de entropia, que viriam iluminar por outro ângulo nossa trajetória urbana, 

permitindo-ﾐos,à ﾐuﾏaà espYIieà deà utopiaà ヴetヴo┗eヴsa,à olhaヴà paヴaà tヴ=s,à さolhaヴà aà

industrialização pela qual optamos, juntamente com outros países latino-americanos, e 

ﾐosàpeヴguﾐtaヴàseàﾐ?oàseヴiaàpossí┗elàuﾏàoutヴoàﾏodoざ.à 
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RESUMO: 

Se a urbanização vem sendo cada vez mais discutida no Brasil, ela ainda continua a ser 

encarada predominantemente de um ponto de vista estatístico-demográfico e 

econômico.  Neste quadro, onde se negligencia a componente espacial, cabe-nos 

perguntar pela contribuição que os arquitetos e urbanistas teriam a dar numa leitura do 

fenômeno urbano contemporâneo no Brasil. Qual seria a sua perspectiva específica ao 

iﾐteヴヴogaヴeﾏà oà さIoﾐteúdoà eà oà sigﾐifiIadoざà daà uヴHaﾐizaç?oà Hヴasileiヴa?à à Coﾏoà seà

analisariam, sob sua ótica, as transformações trazidas às nossas cidades pela 

globalização e reorganização produtiva das últimas décadas? Essas questões são 

respondidas por este livro, que reúne contribuições de pesquisadores da área das 

principais universidades brasileiras.  

 

                                                 

NOTAS: 

1
 No que se refere especificamente ao patrimônio arquitetônico, a sua concepção inicial, muito 

presa ainda  à  idéia tradicional de monumento histórico único, vai sendo ampliada: tanto o 

conceito de arquitetura, quanto o próprio campo de estilos e espécies de edifícios considerados 

dignos de preservação expandem-se  paulatinamente. Assim, ao longo do século XX, vão 

penetrando no campo do  patrimônio conjuntos arquitetônicos inteiros, a arquitetura rural, a 

arquitetura vernacular, bem como passam a se considerar também  etapas anteriormente 

desprezadas (o ecletismo, o Art Nouveau),  e  mesmo  a produção contemporânea. Aqui, aos 

critérios estilísticos e históricos  vão se juntando outros, como  a  preocupação  com o entorno,  a  

ambiência e o significado. Françoise Choay, num importante trabalho de delimitação teórica da 

questão, chega a identificar uma tripla expansão desse conceito: cronológica, tipológica e 

geográfica.  (CHOAY, 2001). 

2
 Segundo o Relatório do United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT), Cities in a 

globalizing world, nos últimos anos pode-se detectar em muitos lugares “uma mudança na atitude 

dos governos urbanos de uma perspectiva gerencial para uma baseada no empreendedorismo”. 
Essa última visaria a cidade “como um produto que precisa ser divulgado”.  “Essa perspectiva de 
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marketing e a ênfase na reestruturação da cidade de maneira que ela atraia o capital global, levou 

à dominância dos interesses econômicos no processo de tomada de decisão no planejamento 

urbano.” (HABITAT, p. 26) 


