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RESUMO 

 

 

VAZ, Aglaé. O PROJETO NOVA LUZ E A RENOVAÇÃO URBANA NA REGIÃO DA 

LUZ: o espaço urbano como condição e produto da acumulação e como espaço de 

reprodução da vida. 2009. 137f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo fundamental analisar o processo de produção e reprodução 

social do espaço urbano e como se processa o desenvolvimento da contradição entre 

apropriação/dominação do espaço urbano na metrópole São Paulo, em especial na Região da 

Luz, área central da cidade. Entender esse processo implica considerar, em sua diversidade, a 

realidade sócio-econômica, política e cultural vivenciada pelos habitantes, comerciantes e 

usuários da Região da Luz, que também traduz a dinâmica da sociedade capitalista 

contemporânea. No desenvolver da pesquisa foi necessário estabelecer uma mediação e esta 

se deu com a realização de vínculos de amizade com habitantes, usuários e comerciantes da 

área. A análise mostrou que na base do processo de produção e reprodução do espaço na 

metrópole São Paulo está a reprodução contraditória do espaço urbano. Enquanto Estado e 

iniciativa privada, de modo interligado e ou independente disputam o uso do espaço, 

transformando-o em instrumento de dominação, as pessoas de modo geral tendem a se 

apropriar do espaço para a sua reprodução da vida. Nesses momentos é possível a emergência 

das insurgências contra o concebido; o estabelecido pelas ações que normatizam o espaço. 

Dimensão relevante como ponto de partida para a compreensão dessa produção espacial foi a 

reflexão sobre o conceito de espaço elaborado ao longo da história e sua possibilidade de 

apropriação e de uso, enquanto necessidade premente para a vida. Como o espaço produzido 

pela sociedade capitalista é apropriado privativamente, o uso tende a subordinar-se à troca 

pela mediação do mercado. A produção da cidade se dá, portanto, no embate entre os 

interesses divergentes dos diferentes grupos e sob a intervenção do Poder Público. Essa 

pesquisa apontou a constante luta pela sobrevivência, diferenciadas formas de compreensão e 

participação na luta pela apropriação do espaço urbano e pelo direito à cidade; e, de modo 

especial, apontou que o uso do espaço conquistado se deu no lugar possível e traz a marca da 

segregação socioespacial verificada na metrópole São Paulo, o que justifica a continuidade da 

luta pelo território desejado. 

 

Palavras chaves: Espaço Social. Espaço Urbano. Produção e Reprodução. 



ABSTRACT 

 

 

VAZ, Aglaé. PROJECT NEW LIGHT AND RENEWAL IN THE REGION OF Luz: the 

urban space as a condition and product accumulation and as an space of reproduction of life. 

2009. 137f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009 

 

This study aims to examine the fundamental process of social production and reproduction of 

urban space and how they can develop the contradiction between appropriation and 

domination of urban space in metropolitan Sao Paulo, especially in the region of Luz, in the 

downtown area of the city. Understanding this process entails consideration in their diversity, 

the socio-economic, political and cultural life experienced by residents, traders and users of 

the Region of Luz, which also reflects the dynamics of contemporary capitalist society. In 

developing the research it was done necessary to establish a scale of measuring and this was 

through bonds of friendship with people, and merchants in the area. The analysis showed that 

the basis for the production and reproduction of space in metropolitan Sao Paulo is the 

contradictory reproduction of urban space. While state and private enterprise, so 

interconnected and independent dispute of the use of space, transforming it into an instrument 

of domination, people generally tend to take ownership of the space for the reproduction of 

life. In these moments it is possible to see the emergence of insurgencies against the unborn 

child, as stipulated by the actions that regulate the area. Relevant dimension as a starting point 

for understanding this production of space is a reflection on the concept development 

throughout history and the possibility of ownership and use, while there is pressing need for 

life. As the space produced by a capitalist society is appropriated exclusively, the use tends to 

be subordinated to the mediation of the exchange market. The production of the city is, 

therefore, the clash between the conflicting interests of different groups and under the 

intervention of the government. This research pointed to the constant struggle for survival, 

differing ways of understanding and participation in the struggle for the appropriation of 

urban space and the right to the city and, in particular, pointed out that the use of conquered 

space happened in a possible place and bears the mark of segregation in social and space 

allotted to used in metropolitan Sao Paulo, which justifies the continuation of the struggle for 

territory desired.  

 

Key words: Social Space. Urban Space. Production and Reproduction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O espaço se compõe de ações e relações de grupos humanos que aí deixaram suas 

marcas, projetaram seus sonhos e seus desejos, seu imaginário. É onde a vida se manifesta, é 

segundo Ana Fani Carlos, condição, meio e produto da realização da sociedade humana em 

toda sua multiplicidade. É também o plano da reprodução, pois, a sociedade ao produzir sua 

existência, reproduz ininterruptamente, o espaço. 

Nesse sentido, o espaço possui uma dimensão social real e concreta como lugar onde a 

vida humana se realiza nos atos do cotidiano, como modo de apropriação que se realiza pelo 

uso, por meio do corpo, pois, é com todos os seus sentidos que o homem usa o espaço e marca 

a sua presença. 

Assim, pode-se dizer que o espaço é o lugar onde a vida humana se realiza em tempos e 

lugares diferenciados; lugar de uma prática espacial que contém as relações sociais de 

produção e reprodução de determinada sociedade engendrando o processo de constituição do 

espaço social que vai se materializar no território e se realizar na produção e reprodução da 

cidade tornada metrópole, ou seja, processo de constituição do espaço urbano em dado 

momento histórico. 

A sociedade, por meio da prática espacial, constrói um mundo objetivo que se revela em 

suas contradições em um movimento que aponta um processo em curso fundeado por relações 

sociais que se realizam como relação espaço-temporal e por isso, pode-se afirmar que no 

espaço se podem ler as possibilidades concretas e reais de realização de uma sociedade. Nesse 

sentido, a análise geográfica do mundo é aquela que caminha, segundo Ana Fani Carlos, na 

revelação dos processos que constituem o espaço social (CARLOS, 2001). 

No caso analisado nessa pesquisa, esse processo se realiza reproduzindo 

ininterruptamente a cidade tornada metrópole no curso do processo de reprodução da cidade e 

vai revelar um fragmento da metrópole São Paulo e suas possibilidades; a Região da Luz, 

localizada na área central da cidade. 

Segundo Ana Fani Carlos, “essa é a dimensão da produção e reprodução do espaço, 

passível de ser vista, percebida, sentida, vivida”. O homem se apropria do mundo como 

apropriação do espaço, com todos os seus sentidos e assim, pode-se dizer que o espaço 

contém dupla dimensão: de um lado o espaço é localização, de outro, “encerra, em sua 
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natureza, um conteúdo social, dado pelas relações sociais que se realizam em um espaço-

tempo determinado, aquele de sua reprodução na sociedade” (CARLOS, 2001, p. 12). 

Nesse contexto, a análise do movimento de produção/apropriação/reprodução do espaço 

na metrópole São Paulo vai envolver: a) o plano mundial que assinala a virtualidade do seu 

processo de reprodução ininterrupto; b) o plano do lugar que desvenda a realização da vida 

humana no plano do vivido como modo de apropriação que se realiza pelo uso; c) o plano da 

metrópole que elucida a perspectiva do entendimento da cidade como obra humana e como 

mediação entre o nível mundial e o nível local (CARLOS, 2001). 

A ação humana se realiza como modo de apropriação do espaço para a reprodução da 

vida suplantando o mundo da produção das coisas, de bens e da mercadoria, o mundo 

moderno, pois, a produção da vida envolve também a produção do homem – modos de 

apropriação que constroem o ser humano e criam a identidade que se realiza pela mediação do 

outro e é nesse sentido que o espaço deve ser apreendido como condição, meio e produto da 

reprodução social revelando uma prática que é espacial e que nos coloca, no momento atual, 

diante dos termos da reprodução da sociedade. 

Nesse sentido, torna-se necessário o entendimento da sociedade em seu movimento 

mais amplo o que pressupõe a totalidade, contrariando a tendência ideologicamente 

dominante que divide o espaço segundo a divisão do trabalho social, fragmenta-o e enumera o 

seu conteúdo, coisas e objetos diversos.  

A noção de reprodução da sociedade envolve a produção e suas relações mais profundas 

e abrangentes, ou seja, aquilo que se passa exterior a esfera específica da produção de 

mercadorias e do mundo do trabalho, sem, contudo, deixar de englobá-los para se estender 

“ao plano do habitar, do lazer e da vida privada, guardando o sentido do dinamismo das 

necessidades e dos desejos que marcam a reprodução da sociedade” (CARLOS, 2001, p. 13). 

Nessa direção, a noção de reprodução revela como campo de análise a realidade urbana 

em constituição e a vida cotidiana como lugar de reprodução e nesse plano, o plano do vivido, 

verifica-se a tendência a instauração do cotidiano como elemento constitutivo da reprodução 

do mundo moderno da metrópole. 

A tendência a instauração do cotidiano vai se estabelecer por meio de conflitos entre a 

imposição de novos valores, novos modelos culturais e de comportamento e pelas 

especificidades da vida no lugar com a perseverança de antigas relações sociais, situação 

verificada na Região da Luz, objeto de renovação urbana por meio do Projeto Nova Luz, 

verificado e analisado nessa pesquisa. 
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A pesquisa aqui apresentada, portanto, busca apontar um modo possível de construir um 

pensamento sobre a cidade e o urbano no mundo moderno, a partir da análise da cidade 

tornada metrópole, a metrópole São Paulo, assim como, contribuir para o estudo das Ciências 

Sociais na elaboração de um pensamento crítico que permita pensar seu papel na elucidação 

do mundo moderno. 

A realização dessa pesquisa foi motivada principalmente pelo sentido que o centro da 

cidade de São Paulo tem: uma porção do espaço apropriável para a vida, cuja riqueza vem da 

sua condição de fazer desconhecidos encontrar-se, o que o qualifica e o diferencia de todo o 

tecido urbano da cidade de São Paulo e mantém o seu poder de atração. Pode-se dizer que 

esse é o sentido do centro também para as pessoas que se apropriam e fazem o uso dessa área 

para a reprodução de suas vidas, como veremos no decorrer desse trabalho. 

O desenvolvimento dessa pesquisa só foi possível a partir da relação que se estabeleceu 

com os usuários, habitantes e comerciantes da Região da Luz, que, em um primeiro momento, 

foram muito hostis, pois, a presença de pesquisadores nessa área tinha o sentido do poder de 

coação e opressão do Estado e não de dar voz àqueles que lutam pelo uso e apropriação desse 

espaço. 

Por meio das pesquisas de campo realizadas na área buscando apreender os diferentes 

modos de apropriação e uso desse espaço, os primeiros agentes encontrados e que fizeram 

parte dessa pesquisa na Região da Luz, foram o Sr. Severino e a D. Antônia, sua esposa, 

gerentes do Hotel Triunfo localizado a Rua do Triunfo, que possibilitaram vivenciar o 

cotidiano das pessoas que aí residem e trabalham; uma experiência enriquecedora sem a qual, 

não seria possível proceder à verificação e análise das intencionalidades e desdobramentos do 

Projeto Nova Luz, as resistências e conflitos que emergem da sua implementação e como vem 

se dando o processo de transformação dessa área. 

Nossas análises vão incorporar em relação ao Projeto Nova Luz: a) os acontecimentos 

atuais, considerando que o Projeto Nova Luz está em curso; b) os interesses que o Projeto 

Nova Luz responde; c) as explanações dadas pelos técnicos e teóricos envolvidos no processo 

de renovação urbana da Região da Luz em eventos organizados para apresentar o Projeto 

Nova Luz à sociedade, como forma de compreender suas propostas; d) como a idealização do 

Projeto Nova Luz, as estratégias e ações adotadas por parte dos agentes
1
 encarregados da sua 

implementação intervêm no plano do vivido, no cotidiano das pessoas que se apropriam dessa 

área. 

                                                             
1 Estado, Agências multilaterais, Órgãos de Financiamento e entidades não governamentais compostas por 

arquitetos e urbanistas e representantes da sociedade – da classe dominante. 
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Nesse sentido, essa pesquisa se estruturou em dois capítulos. No capítulo 1, estabeleceu 

como objeto de análise, o processo de constituição da sociedade urbana atual no curso do 

processo de reprodução do espaço urbano como condição e produto da acumulação e, como 

espaço da reprodução da vida, no sentido de apontar e elucidar as mudanças no uso do espaço 

e as transformações do espaço urbano pelas mudanças efetuadas nas formas da cidade de São 

Paulo; novas formas espaciais que são criadas e destinadas a outros fins que não os originais, 

transformando cada vez mais, os espaços de uso, caso da renovação urbana proposta para a 

Região da Luz. 

Buscou-se discutir como as profundas e rápidas transformações na forma da metrópole 

ocorrem concomitantemente com as transformações da vida cotidiana; como a metrópole 

aparece, hoje, como manifestação espacial concreta do processo de constituição da sociedade 

urbana, ancorado no aprofundamento da divisão espacial do trabalho, na expansão do mundo 

da mercadoria e na instauração do cotidiano, colocando como perspectiva de análise a 

construção da “problemática urbana” a partir do entendimento da reprodução da sociedade 

como reprodução espacial. 

No capítulo 2, analisou-se a proposta de renovação urbana na Região da Luz (fig. 1) por 

meio do Projeto Nova Luz, uma intervenção pontual e realizada de modo fragmentário que 

interfere de forma determinante nos usos e funções dessa área transformando o plano do 

vivido, considerando que a produção e reprodução do espaço urbano intervêm na vida 

cotidiana. 

 
Figura 1 – Vista aérea: área objeto de renovação urbana na Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 
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Buscou-se discutir como as renovações urbanas realizadas em fragmentos da metrópole 

São Paulo encontram-se articuladas a uma totalidade espacial mais ampla que diz respeito ao 

movimento da reprodução espacial da metrópole; articulações que vão ocorrer entre o capital 

e as políticas de gestão do espaço (sua produção e reprodução) e dessa forma, interferindo nos 

usos e funções dos lugares, transformando o plano da prática espacial por meio da intervenção 

na vida cotidiana. 

Nessa direção, a análise do Projeto Nova Luz se contextualiza no conjunto de 

metamorfoses da metrópole São Paulo e que se revelam por meio das relações que vão se 

estabelecer entre o Estado e os agentes envolvidos no processo de produção e reprodução 

espacial no mundo moderno. 

Cabe aqui destacar que a área central da cidade de São Paulo, a partir da década do ano 

de 1970, se tornou parcialmente inadequada à reprodução do capital principalmente por sua 

configuração espacial e sua diversidade funcional. 

Todavia, no atual momento, a Região da Luz, localizada na área central da cidade, 

torna-se objeto de renovação urbana propiciando a realização do capital e dessa forma, 

revelando o espaço como elemento fundamental a sua realização e ao mesmo tempo, 

assinalando que não é qualquer espaço da metrópole que é propício a realização do capital.  

Nesse contexto, o espaço que se pretende homogeneizante, espaço do poder, entra em 

contradição com o espaço da apropriação para a realização da vida humana, que se revela 

pelos conflitos e lutas que aí se estabelecem, caso da Região da Luz. 

Trata-se de explicitar a dinâmica do espaço que aponta e explica, no momento atual, sua 

reprodução, por meio da análise das metamorfoses da metrópole, como momento de 

reprodução histórica da cidade, ilustrando o fato de que seu processo de produção e 

reprodução envolve sempre novas estratégias e dessa forma, cria novas/outras contradições, 

como veremos no decorrer dessa pesquisa. 
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1. ESPAÇO, CENTRALIDADE E A REPRODUÇÃO DA VIDA NA 

REGIAO DA LUZ 

 

 

A Região da Luz
2
, localizada na área central

3
 da cidade de São Paulo, ainda conserva 

em parte de seu conjunto arquitetônico edificado
4
 e em sua diversidade funcional, marcas de 

seu passado
5
; momento em que teve seu apogeu e foi lugar de uso, sobretudo, da classe social 

dominante daquela época – final do século XIX e meados do século XX. 

Cabe ressaltar que, nessa mesma época, a „vida ativa‟ da cidade de São Paulo 

transcorria principalmente em sua área central, por concentrar, sobretudo, o comércio 

especializado, pequenas indústrias, o setor financeiro, o setor de hospedagem, serviços 

urbanos, lugares de divertimentos, lugares de contestação da sociedade, de instituições 

públicas, religiosas e de escritórios dos profissionais liberais. 

Pode-se dizer que por sua concentração de funções, a área central da cidade de São 

Paulo atraía seus habitantes por necessidades diversas, e assim, possibilitava uma 

sociabilidade espontânea; o encontro, a reunião, a vivência, ou seja, o estabelecimento de 

relações sociais; a realização da vida humana nos atos do cotidiano. 

Hoje, a Região da Luz, embora mantenha sua atratividade e dinamismo sob o ponto de 

vista econômico verificado pela presença de segmentos comerciais especializados 

(eletroeletrônicos, telecomunicações e informática) e segmentos do setor de serviços 

(culturais, de alimentação e alojamento), sob o ponto de vista social verificado por meio da 

sua apropriação e do uso que possibilita, principalmente pela população de baixo poder 

aquisitivo que aí vive, não lembra a “Luz” do passado, pelo menos por parte dos habitantes da 

cidade de São Paulo que aí não reside e não trabalha. 

                                                             
2 A Região da Luz, mais precisamente a área da “Cracolândia”, objeto de estudo, pertence ao distrito Bom 

Retiro, subordinado à Subprefeitura Regional da Sé. 
3 A área central da cidade de São Paulo compreende os distritos Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília e parte 

dos distritos Barra Funda, Pari, Brás, Cambuci, Liberdade, Bela Vista e Consolação, de acordo com a divisão 

municipal. 
4 Atualmente integra o conjunto das obras arquitetônicas da Região da Luz, a Estação Júlio Prestes e a Sala São 

Paulo, a Estação Pinacoteca, a Estação da Luz, o Parque da Luz. 
5 Em termos temporais, trata-se de um período histórico que remonta ao final do século XIX, quando o Bairro 

Bom Retiro se constituía como um dos redutos do primeiro sistema fabril paulistano. A partir da implantação do 

sistema ferroviário entre os anos de 1867 e 1875 com a implantação da São Paulo Railway e, no ano de 1902 

com a implantação da Estrada de Ferro Sorocabana, o Bairro Bom Retiro experimentou um impulso urbanizador 

que modificou sua configuração física e, nesse processo, passou a ter uma nova morfologia urbana que deu 

origem ao surgimento das “vilas operárias”; conjugação da fábrica e a casa resultando numa nova tipologia 

habitacional. No ano de 1825, o Poder Público constrói no Bairro Bom Retiro o Jardim Público da Luz, e no ano 

de 1865, dá início à construção da Estação da Luz com o objetivo de ligar os novos bairros industriais ao Centro 

Histórico da cidade de São Paulo. 
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Ao se mencionar a Região da Luz hoje, ou refere-se a Estação Júlio Prestes e a Sala São 

Paulo, a Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa, edificações que se deterioraram em 

sua estrutura material e foram restauradas pelo Poder Público em parceria com a iniciativa 

privada
6
, ou fala-se na “Cracolândia”,

7
 referência comumente usada pela sociedade e pela 

mídia e diz respeito aos moradores de rua e usuários de drogas que se apropriaram desta área. 

Entretanto, basta percorrer as ruas da Região da Luz para perceber que ela não se reduz 

somente em seu patrimônio arquitetônico ou somente no morador de rua e usuários de drogas 

segundo a percepção da sociedade. Ao contrário, encontram-se nesta área também, ruas de 

comércio especializado, locais de lazer e atividades culturais, pequenos hotéis para estadia 

temporária e que são utilizados também como residência, edifícios residenciais, pessoas que 

vivem do trabalho formal e informal, transeuntes, além do morador de rua e usuários de 

drogas, ou seja, é um lugar de confluência de mercadorias, de fluxos de informações, de 

pessoas, de maneiras de viver distintas e de experiências socializantes. 

Na figura 2, verifica-se no movimento de veículos e presença das pessoas na rua, o 

dinamismo de uma das ruas comerciais da Região da Luz. 

 

 

 
Figura 2 - Rua Santa Ifigênia em horário comercial. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

                                                             
6 O projeto “Implantação do Complexo Cultural Estação Júlio Prestes”, de iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo e que compreende os projetos de restauro da Estação Júlio Prestes para sua transformação em sede da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e os estudos urbanísticos da Região da Luz foi uma realização da 

Associação Viva o Centro, apoiada pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura e 

patrocinado pelas empresas Telefônica, Nossa Caixa-Nosso Banco e BankBoston. 
7 O termo “Cracolândia” teve origem no “crack”, um tipo de droga que se consome, sobretudo, na área central da 

cidade de São Paulo. 



15 

 

Nas figuras 3 e 4, verificam-se as relações sociais que se estabelecem e a apropriação e 

uso que a Região da Luz possibilita; uso produtivo do espaço, que a sociedade, a mídia e o 

Estado não querem ver. 

 

 

 
Figura 3 - Bar do Léo nas tardes de sábado. Rua Aurora. Para alguns o lazer. 

Para outros, a sobrevivência. 
Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

 

 

 
Figura 4 - Usuários da Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 
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A área central da cidade de São Paulo, “por sua evolução no tempo e no espaço, por 

suas variadas funções” (MULLER, 1958, p.173), pelo seu dinamismo e contradições que a 

caracterizam
8
 e que lhe asseguram uma originalidade e individualidade

9
 em relação ao 

conjunto metropolitano não responde espacialmente e em tempo real às novas necessidades 

exigidas para a realização do processo de reprodução mundial do capital – mobilidade, 

fluidez, velocidade das mercadorias e da informação. 

Essa área é densa e congestionada, o que impossibilita deslocamentos. Além disso, o 

preço (valor monetário) do solo na área central da cidade é elevado, detalhe de maior 

importância para o grande capital, cuja equação se realiza a partir do baixo custo da produção 

e transporte rápido, ou seja, não é qualquer lugar do espaço urbano que serve à realização do 

capital. Essa equação, com a conformação espacial existente hoje, não se estabelece na área 

central da cidade de São Paulo. 

Deve-se considerar também que no processo de reprodução do capital, o Estado e seus 

instrumentos legais de ação possuem fundamental importância, pois, só o Estado pode cessar 

o direito de propriedade privada do solo urbano e atuar em parcelas do espaço urbano para 

produzir a infra-estrutura necessária e liberar áreas ocupadas para novas atividades e novos 

usos. Na área central da cidade o solo é fragmentado impondo barreiras sob o ponto de vista 

legal, espacial e construtivo, as edificações são antigas, não existem áreas para 

estacionamento, obstáculos que restringem investimentos privados e requer ações do Estado 

para que o capital possa se realizar. 

Nesse contexto, a partir da década de 1970, o Estado passa a aplicar a maior parte de 

seus recursos em outras centralidades
10

 mais especializadas (menos multifuncionais), como 

por exemplo, Avenida Paulista, Nova Faria Lima e Avenida Luiz Carlos Berrini, que 

atendiam as necessidades e exigências impostas pelo capital e a aplicar menos recursos na 

área central da cidade. 

As novas áreas de centralidade espacialmente criadas numa articulação entre Poder 

Público e setor privado passam a atrair as empresas, inclusive muitas que tinham locação na 

área central da cidade, engendrando o processo de degradação do tecido urbano verificado na 

área central seguido da deterioração material de parte de seu patrimônio edificado e, à 

segregação socioespacial. A Região da Luz passa a ser apropriada, sobretudo, por uma 

                                                             
8
 A área central da cidade de São Paulo tem características próprias ligadas à sociedade que a vive e a produz, 

com uma espacialidade ligada à sua história. 
9 Como lugar da aglomeração, do encontro, das possibilidades, de fluxos de pessoas e capitais, da concentração 

de atividades raras em outras parcelas da cidade, além de uma multifuncionalidade operacional, a área central da 

cidade é considerada como única. Cf. ALVES, 2006, f.2. 
10 As questões que envolvem o Centro e a Centralidade serão analisadas ao longo desse trabalho. 
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população de menor poder aquisitivo, tanto enquanto moradora da área como enquanto 

transeunte para sua reprodução da vida. 

Entretanto, nos discursos oficiais e no senso comum da sociedade, a reprodução da vida 

na Região da Luz não é vista e menos ainda percebida. Ao contrário, atribui-se (o Poder 

Público e a mídia em geral) a esta área, o estigma de um lugar inseguro e violento decorrente 

da sua apropriação por pessoas de menor poder aquisitivo, moradores de rua e usuários de 

drogas, pois, a eles, associa-se não só a pobreza e a violência, como também são apresentadas 

a sociedade como a causa do afastamento das camadas de melhor poder aquisitivo da área e 

nesse sentido, devem ser retirados daí. 

Desse modo, por meio do morador de rua, dos usuários de drogas e da população de 

menor poder aquisitivo, se expressa, pela mídia em geral, a decadência da Região da Luz, ou 

seja, o motivo que justifica a sua decadência. Ao se obter o consenso da sociedade da 

decadência, cria-se o projeto da necessidade de transformação da área, nesse caso, o Projeto 

Nova Luz
11

 que vai ser apresentado como a única possibilidade de solucionar a “desordem 

urbana” em que se encontra a Região da Luz ou “Cracolândia”. 

Porém, nas pesquisas de campo e nas entrevistas realizadas com usuários e habitantes da 

Região da Luz, se revela a dimensão da vida, o plano do vivido. 

Para Maria Aparecida, moradora da Região da Luz, sua vida modificou quando ela e sua 

família (fig. 5) foram morar em um dormitório alugado no Hotel Triunfo, localizado à Rua do 

Triunfo. Casada com João, 25 anos de idade e mãe de 05 filhos, ela é auxiliar de cozinha em 

uma lanchonete na Rua Santa Ifigênia e João, auxiliar de almoxarifado em uma loja na Rua 

Vitória. Ela afirma
12

: 

 

 

Eu e meu marido viemos para o „centro‟ para trabalhar e sustentar nossos 

filhos. Onde a gente morava, na Estrada de Itaquera, não tem emprego. Só 

tinha emprego muito longe da nossa casa e o que a gente ganhava não dava 
para pagar a condução, o aluguel e sustentar nossos filhos. Aqui, estamos 

perto de casa e o que ganhamos com o trabalho dá para pagar o aluguel, 

comprar comida e ainda sobra um pouquinho para outras necessidades. Aqui 
a gente vive, pode sair aos domingos com as crianças para passear na praça, 

tem sempre movimento de gente, de pessoas, a gente conversa com os 

amigos do hotel, dos bares e da rua. Um ajuda o outro. A vida aqui é mais 

fácil, tem tudo perto, é mais alegre também e a gente pensa, eu e o João, que 
vamos conseguir comprar um imóvel ou um terreno pra construir uma casa 

aqui por perto. 

                                                             
11 O Projeto Nova Luz será analisado em capítulo específico. 
12 Entrevista concedida em 08 de março de 2008. 
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Figura 5 – A família de Maria Aparecida em sua casa no Hotel Triunfo. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

 

 

Também para Alexandre, mais conhecido como “barba” ou “sujão” (fig. 6), morador de 

rua na Região da Luz, viver nessa área lhe garante seu sustento diário e a convivência com as 

pessoas. Vivendo na rua há 12 anos, ele usa o seu carrinho para coleta de material de 

reciclagem e para dormitório. Ele diz o seguinte
13

: 

 

 

Eu vivo aqui porque sempre tem material para vender. Quando não dá para 
ganhar o que preciso para comer, meus amigos, os donos das lojas me dão o 

que comer. Me dão roupas também e cobertor, quando faz frio. Eu divido 

com os meus amigos da rua o que ganho. Já dei cobertor pra vários amigos 
meus. Todos aqui me conhecem e conversam comigo. Guardam para mim o 

material pra vender e em troca, eu tomo conta do comércio. Ninguém rouba. 

Eu não uso droga, mas, conheço todos eles e eles não me atrapalham. Ficam 

lá, no lugar deles. No fim de semana, com as lojas fechadas, eu ajudo os 
donos das lanchonetes, varrendo a calçada em troca de refeição. Viver aqui é 

muito bom, sempre tem muita gente. Isso aqui não para nunca. Difícil não é 

viver aqui, difícil é não ter casa para morar. Quando chove eu tenho que 
dormir coberto com uma lona de plástico ou então ficar embaixo do 

                                                             
13 Entrevista concedida em 19 de maio de 2008. 
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carrinho. Mas passa logo. Não chove todos os dias e a gente começa tudo de 

novo, até quando Deus quiser. 

 

 

 

 
Figura 6 - Alexandre e seu carrinho dormitório. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

 

 

 

Pode-se dizer pelos depoimentos de Maria Aparecida e Alexandre que o espaço possui 

uma dimensão real e concreta como lugar de realização da vida humana nos atos do cotidiano, 

como modo de apropriação que se realiza pelo uso, por meio do corpo, pois, é com todos os 

seus sentidos que o indivíduo usa o espaço e marca sua presença. Além disso, nos dão em 

seus depoimentos, o sentido do que é o centro da cidade de São Paulo, um espaço carregado 

pela centralidade apesar das transformações por que passou ao longo do século XX e por isso, 

ainda exerce seu poder de atração. É uma área bem servida de serviços públicos 

(abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, telefonia, locomoção pública, pavimentação), 

de atividades culturais e de lazer, de locais de consumo e de oportunidades de emprego, 

características que a mantém como referência da vida urbana e ao mesmo tempo, como 

possibilidade das pessoas se considerarem cidadãos. 
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O que se verifica na Região da Luz, é um processo de valorização e desvalorização do 

espaço urbano no sentido econômico, que atende uma lógica e uma racionalidade. 

O espaço urbano será utilizado pelo Estado como sendo um instrumento político a 

serviço de interesses públicos e privados e suas ações serão no sentido, sobretudo, de reforçar 

a hierarquia dos lugares e possibilitar a criação de novas áreas de centralidade em detrimento 

de outras centralidades – produção e reprodução do espaço urbano para atender as exigências 

do processo de reprodução do capital, que tem no atual momento, o espaço como elemento 

fundamental para sua reprodução. 

Torna-se necessário buscar na história a elaboração do “conceito de espaço” e o que este 

termo evocava no sentido de elucidar o processo de produção e reprodução do espaço urbano 

e a constituição da sociedade urbana atual. 

O conceito de espaço, ao longo da história da humanidade, foi elaborado e reelaborado 

por matemáticos, filósofos, escritores e linguistas, que em seus esforços teóricos, atribuíram 

ao espaço diversas classificações, definições e dimensões – inicialmente um conceito 

geométrico, o de um meio vazio; pelos filósofos clássicos, o espaço é absoluto (objeto diante 

do sujeito), representação de um espaço preenchido por uma matéria e um corpo indiferentes 

um ao outro, conceito modificado por Kant
14

 para quem o espaço é relativo e instrumento de 

conhecimento e de classificação dos fenômenos; contestações variadas que deram origem à 

ciência do espaço. 

Com os matemáticos e sua cientificidade desligada da filosofia, o espaço é inventado e 

classificado em inumeráveis espaços – conjunto de espaços – fato que eleva o espaço à 

categoria de uma “coisa mental”, que a epistemologia recebeu e aceitou – o status do espaço 

como “coisa mental”, ou “lugar mental” onde a teoria dos conjuntos se apresenta como sua 

lógica, fascinando filósofos, linguistas e escritores. 

As pesquisas epistemológicas não dão continuidade à ciência do espaço; conduz a 

descrições que não atingem o momento analítico e o teórico, a fragmentações e recortes do 

espaço, a construção de um discurso sobre o espaço e não a um conhecimento do espaço, 

capaz de torná-lo uma coisa mental, um lugar comum – espaço mental, abstrato, lugar de uma 

prática teórica. 

Nesse contexto, o conceito de espaço mental se generaliza disseminando a hipótese da 

existência de um espaço descontínuo do espaço: espaço literário, espaço ideológico, espaço 

do sonho, evidenciando a ausência, pela epistemologia, do homem e do espaço. A reflexão 

                                                             
14 Immanuel Kant, filósofo alemão cuja doutrina caracterizava-se principalmente pela intenção de determinar os 

limites, o alcance e o valor da razão. 
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epistemológica juntamente com os esforços teóricos dos linguistas liquida o sujeito coletivo e 

concreto em detrimento do sujeito abstrato. 

Contudo, no espaço estão inscritos os registros que testemunham a existência da 

humanidade; é o lugar onde a vida se manifesta; condição, meio e produto da realização da 

sociedade humana. É também o plano da reprodução, pois, “ao produzir sua existência, a 

sociedade reproduz continuamente o espaço” (CARLOS, 2001, p.11). 

Assim, se o espaço é um conceito abstrato, é também o lugar onde a vida humana se 

realiza em tempos e lugares diferenciados; espaço concreto e espaço social, lugar de uma 

prática espacial que contém as relações sociais de produção e reprodução de determinada 

sociedade: processo de constituição do espaço social que vai se materializar no território e se 

realizar na produção e reprodução das cidades, portanto, constituição do espaço urbano em 

dado momento histórico. 

Nesse sentido, vão se revelar as possibilidades que a cidade oferece assim como as 

relações sociais que nela se estabelecem. 

Segundo Ana Fani Carlos, 

 

 

Esta é a dimensão da produção/reprodução do espaço, o passível de ser vista, 
percebida, sentida, vivida. O homem se apropria do mundo como 

apropriação do espaço – com todos os seus sentidos, isto é, com todo o seu 

corpo. Nesse sentido, o espaço contém dupla dimensão: de um lado é 
localização; de outro, encerra, em sua natureza, um conteúdo social, dado 

pelas relações sociais que se realizam em um espaço-tempo determinado, 

aquele de sua reprodução na sociedade. (CARLOS, 2001, p.12). 

 

 

A ação humana, ou seja, as relações sociais, vai se realizar, portanto, como modos de 

apropriação do espaço para a reprodução da vida em todas as suas dimensões ultrapassando o 

mundo da produção das coisas, de bens e das mercadorias, pois a produção da vida envolve 

também a produção do homem – a construção do ser humano. 

Na Rua do Triunfo esquina com Rua Vitória – Região da Luz – localiza-se a 

Lanchonete do Marquinho, lugar de encontro de comerciantes, habitantes, transeuntes, 

meretrizes, vendedores ambulantes, professores universitários, que se reúnem às tardes de 

sexta-feira para, entre um copo de chopp e outro, conversar, contar piadas e fazer negócios. O 

Sr. Paulo, aos 66 anos de vida e trabalhador na área há 30 anos, relatou o seguinte
15

: 

                                                             
15 Entrevista concedida em 10 de junho de 2009. 
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Todas as pessoas que estão aqui hoje se conhecem. O outro seja quem for 

(apontando o dedo para as pessoas sentadas no balcão) não é o diferente, é o 

outro com quem me relaciono e me identifico. Estão aqui para descansar 
depois de uma semana intensa de trabalho. Eu conheço cada uma dessas 

pessoas e elas também me conhecem. Enquanto conversamos, uns fazem 

negócios (algumas oportunidades de compra e venda de equipamentos 

eletrônicos surgem do encontro dessas pessoas que estão aqui), outros 
contam casos, as meninas (referindo-se as meretrizes) também descansam e 

batem papo, os garçons nos atendem sempre com educação e alegria, a 

cerveja é gelada sempre e o tira-gosto é servido em porções generosas. A 
cozinheira vem até nós para nos cumprimentar e dar as boas vindas. De vez 

em quando passa um morador de rua pedindo comida, nós sempre damos 

comida a eles. Eu não imagino a minha sexta-feira sem vir aqui e todos os 

que estão aqui pensam como eu. Aqui na região todo mundo conhece todo 
mundo. Nada incomoda a gente. Os bares só encerram o expediente depois 

que todos foram embora, não tem horário marcado. De vez em quando, até 

os policiais param aqui para tomar um refrigerante. Isso aqui é vida 
“princesa” (forma carinhosa do Sr. Paulo se dirigir a mim), olha o 

movimento de pessoas, aqui tem tudo. Quando volto para minha casa, na 

zona norte, carrego a lembrança desses momentos, pois, lá onde moro eu 
quase não sei quem são os meus vizinhos. Desde que eu passei a trabalhar 

aqui na região, as coisas acontecem assim. Todo mundo se conhece e essa 

história de aqui só tem violência é coisa de gente que não conhece esse 

lugar. 

 

 

Há mais de 30 anos morando na cidade de São Paulo, na Região da Luz, o Sr. Severino 

e sua família gerenciam o Hotel Triunfo localizado a Rua do Triunfo esquina com a Rua dos 

Gusmões. O Hotel Triunfo, que teve seu apogeu até meados do século XX prestando serviços 

de hospitalidade a turistas que vinham para a cidade de São Paulo, atualmente é utilizado 

como residência para os habitantes de menor poder aquisitivo que trabalham na área central 

da cidade. 

O preço (valor monetário) das acomodações no Hotel Triunfo é variável e está 

vinculado à condição de empregabilidade de cada morador, ou seja, para aqueles que podem 

arcar com o preço do aluguel, cobra-se o equivalente a R$ 250,00 por uma unidade (um 

dormitório com banheiro). Para aqueles cujo trabalho não supre mais que a sobrevida do dia a 

dia, cobra-se o equivalente ao custeio de energia elétrica e abastecimento de água, o que 

demonstra existir entre essas pessoas, um ideal solidário que não se perdeu, o irredutível que 

não se deixa matar; relações sociais que se estabelecem entre grupos humanos no plano da 

vida cotidiana. O indivíduo isolado não existe, é apenas uma ilusão. 
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Segundo declarações
16

 do Sr. Severino, o Hotel Triunfo está sempre com todas as 

acomodações ocupadas e ele tem uma explicação para esse fato: 

 

 

As pessoas que moram no Hotel Triunfo, em sua maioria, vieram das “vilas” 

(referência dada pelo Sr Severino a São Mateus e Cidade Tiradentes) em 

busca de trabalho. Nas “vilas” não existe trabalho pra todo mundo que mora 
lá, é o pobre conta o pobre. Aqui no centro, ao contrário, quando não tem 

trabalho, o pessoal enche um isopor com água, refrigerantes e cerveja e 

vende tudo nas esquinas das ruas. As pessoas compram porque às vezes é 

mais rápido que comprar nos bares. O que eles ganham com esse tipo de 
negócio garante o sustento diário das suas famílias. Também tem pessoas 

que trabalham como diaristas nas residências da região. Sempre tem o que se 

fazer por aqui. Uma coisa que ajuda muito é a distância até o trabalho. Quem 
mora nas “vilas” perde muito tempo pra chegar ao centro e se gasta muito 

dinheiro com transporte. Morando aqui, muitos economizam com transporte 

e também não perdem tempo para ir pro trabalho. Aqui no centro tudo 
acontece e se vive a vida. Aqui, nós estamos na cidade. 

 

 

 

Pelas declarações do Sr. Paulo e do Sr. Severino, pode-se constatar que o centro é um 

lugar, uma porção do espaço apropriável para a vida, aproximando pessoas e criando 

possibilidades de encontro e a identidade que se realiza pela mediação do outro, ou seja, pela 

construção de novas/outras identidades que não se baseiam na exclusão do outro. Os lugares 

que dizem respeito à vida cotidiana de cada um ganham significado por meio do uso e as 

relações que nele se estabelecem criam o sentido do lugar, “porque o lugar só pode ser 

compreendido em suas referências, que não são específicas de uma função ou de uma forma, 

mas produzidos por um conjunto de sentidos, impressos pelo uso” (CARLOS, 2001, p.36). 

Mas, as declarações dadas pelo Sr. Severino nos apontam também o processo de 

implosão-explosão
17

da cidade de São Paulo. Nas periferias verificaria-se, segundo Seabra 

(2004, p. 271), “a formação de uma enorme extensão de urbanização contínua e os moradores, 

já então metropolitanos, viveriam novas experiências de espaço e de tempo”; um espaço com 

delimitações geográficas, sociais e urbanas que, para os moradores da periferia
18

, não existe 

                                                             
16 Entrevista concedida em 10 de março de 2008. 
17 Termo adotado por Henri Lefebvre em sua obra e diz respeito à explosão da cidade em direção às periferias e 

implosão do centro e sua dispersão decorrente do processo continuado de crescimento na produção de 

mercadorias, crescimento demográfico e expulsão das pessoas do campo. 
18 O termo periferia é adotado sob o ponto de vista do distanciamento, sobretudo, de São Mateus e da Cidade 

Tiradentes (distritos da cidade de São Paulo localizados na Região Leste), em relação à área central da cidade de 

São Paulo, da carência de equipamentos urbanos culturais e de lazer para a população que aí reside e de uma 

negatividade absoluta do trabalho. 
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na “cidade”. O sentido de “cidade” para esses moradores significa possibilidades de 

apropriação e de uso, de reprodução da vida; possibilidades que a área central da cidade de 

São Paulo ainda contém para uma população que vive certos confinamentos e a 

impossibilidade do urbano para todos. 

Ainda segundo o Sr. Severino, ao declarar que nas vilas não há emprego para todo 

mundo, que é o pobre contra o pobre, ele nos expõe com clareza o que para Amélia Luisa 

Damiani significa “urbanização crítica”: 

 

 

O que é urbanização crítica? É a impossibilidade do urbano para todos, a 
não ser que se transformem radicalmente as bases da produção e da 

reprodução sociais. Não há o urbano para todos. Esta é a radicalidade do 

urbano na História (...). Todo o aparato teórico-conceitual que sempre 
explicou a miséria e o desemprego, o subemprego, como faces do 

capitalismo dependente, acabou por escurecer o limite que estamos vivendo. 

Os pobres sobrevivem à custa de uma economia que envolve os próprios 
pobres e  quase exclusivamente eles: são os serviços e o comércio nas áreas 

periféricas. (...) O urbano revela as contradições cruciais que vivemos (...) 

revela os limites das possibilidades históricas latentes. (DAMIANI, 2004, p. 

30-37, grifo do autor). 

 

 

A impossibilidade do urbano para todos se traduz em limites e barreiras a serem 

superadas no processo de reprodução do capital. Nesse sentido, o espaço para a sobrevivência 

pode contrariar o processo de valorização e mercantilização do espaço (elemento fundamental 

à reprodução do capital no atual momento) e atingi-lo; situação que se verifica na Região da 

Luz e que se expressa frente aos novos acontecimentos na área e quando da análise do Projeto 

Nova Luz e suas intencionalidades. 

Para D. Leda, gerente de um hotel localizado a Rua Vitória, que presta serviços de 

recepção temporária a viajantes e transeuntes que vão à Região da Luz por necessidades 

diversas e é utilizado também como residência fixa para outros habitantes da cidade de São 

Paulo, a Região Central é o único lugar onde tudo acontece. Ela diz o seguinte
19

: 

 

 

Eu tenho 65 anos e trabalho aqui no centro, nessa região, aproximadamente 
há 40 anos. Sou mineira, da cidade de Três Pontas e vim para São Paulo para 

trabalhar como doméstica em casa de família. Os meus patrões eram ricos e 

moravam próximos à antiga rodoviária. Não deu certo trabalhar para essa 

                                                             
19 Entrevista concedida em 20 de junho de 2009. 
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família porque eles se mudaram para o Pacaembú. Eu fui com eles, mas um 

dia, me deu vontade de vir para o salão de baile. Eu vim e não pude entrar 

porque só tinha 17 anos e nunca mais voltei para o Pacaembu, porque eu não 
sabia como voltar. Eu era uma caipira, não tinha outra condução, não tinha 

ônibus e eu acabei ficando na rua. Fui ser garota de programa. Na época em 

que vim pra cá, sempre tinham bailes aos fins de semana nos salões aqui no 

centro. Naquela época, não tinha esse comércio de drogas que tem hoje. 
Tinha muitos hotéis, muita gente, não tinha muitas lojas. Eu me lembro que 

o único lugar de São Paulo que tinha uma agência de correios era aqui no 

centro, lá no Paissandu. As pessoas pegavam o bondinho para vir ao correio 
e para se divertir. A gente andava no bondinho, tinha bondinho toda hora, 

era o maior barato. Esse lugar sempre foi muito bonito e cheio de gente. 

Todo mundo gostava muito daqui, aqui era um bairro muito gostoso. Não 

tinha malandragem, não tinha violência. Tinha carnaval de rua na São João, 
tinha os bares da antiga rodoviária que estavam sempre cheios de gente. Era 

muita gente, minha nega (forma como D. Leda me trata). Tudo isso já era, 

passou e essa área foi modificando aos poucos. Eu fui conhecer  a Estação da 
Luz e conheci várias pessoas quando trabalhava como meretriz, há alguns 

anos atrás. Eu morava nos hotéis da região. A gente não podia sair na rua 

porque a Policia Civil prendia todo mundo, prendia as meretrizes. Não podia 
ter travesti. Depois de alguns anos, eu voltei a trabalhar novamente em casa 

de família. Trabalhei em Santana, no Butantã, na Vila Mariana. Mas, essa 

área aqui tem mel e eu acabei voltando pra cá.Hoje, muita coisa mudou. O 

bondinho não existe mais, mas, o prédio do Correio ainda existe e quem 
viveu aqui sempre se lembra daquela época. Casei e tive 05 filhos. Eu não 

moro aqui, moro com meus filhos na Zona Leste, no Aricanduva. Eu 

trabalho nesse hotel há 08 anos e não quero sair daqui. Eu tomo conta das 
meninas e não deixo nada acontecer com elas. A vida de meretriz é muito 

difícil. Nós conhecemos todos os lojistas da região. Conversamos com todos 

e todos nos respeitam muito. Somos uma família. Eu mesma vi o filho do 
Paulo Garcia crescer (Paulo Garcia é o diretor da Associação dos 

Comerciantes da Rua Santa Ifigênia e proprietário de vários comércios na 

região) e ele me trata como se eu fosse uma mãe para ele. Isso é gratificante 

porque minha família aqui em São Paulo, além dos meus filhos, são os 
amigos que fiz aqui na Região da Luz. Sempre recebemos pessoas vindas de 

outros lugares da cidade e às vezes de outros países que usam essa região 

para compras e também em busca de “programas com as meninas”. Além de 
atender esse pessoal, temos pessoas que moram no hotel. Hoje moram aqui 

08 pessoas que não tem casa própria; uns vieram de outros estados, outros 

não tem família e eu lhes garanto um teto para morarem. Quem não tem casa 

filha, não tem nada, não consegue comprar uma agulha. É muito triste isso. 
Esses moradores pagam uma quantia fixa mensal em troca do alojamento, 

alimentação, roupa lavada e amigos. Não temos problemas de convivência 

com ninguém, temos que ajudar as pessoas. Está passando da hora desse 
Governo socorrer esses viciados. Eles não vêm aqui, não incomodam a 

gente, não roubam os nossos clientes, mas, estão jogados aí na rua, fazendo 

barulho de madrugada porque não conseguem dormir. Além dos viciados, 
tem várias crianças morando na rua, sem ter o que comer e o que vestir. Isso 

é um crime. Aqui está perto de tudo e tem tudo, por isso todo mundo está 

aqui. Já sou aposentada, mas, não consigo ficar na Zona Leste, longe desse 

movimento. Enquanto eu conseguir, vou ficando por aqui. Dizem por aí que 
o Prefeito quer tirar a gente daqui. Ele não devia fazer isso. Esse é o nosso 

trabalho. O dono do hotel paga todas as contas em dia, temos alvará e 

pagamos os impostos. Sem isso, vamos ficar desempregados e outros 
problemas vão aparecer. Todos precisam trabalhar para sobreviver. Eles 
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nunca perguntaram pra gente se a gente quer sair daqui e também não 

explicaram nada. 

 

 

D. Leda nos aponta em seu depoimento os momentos de apropriação que se liga ao 

tempo, outro tempo, que não é o tempo submetido exclusivamente ao universo da troca, 

revelando a arte de viver na cidade como possibilidade de encontros e momentos de diversão 

em que a apropriação dos lugares pelos indivíduos supera a ideia redutora de relações que se 

estabelecem e são dominadas por necessidades saciadas exclusivamente pela troca de 

mercadorias. 

Revela-se na prática espacial, no plano do vivido como modo de apropriação dos 

lugares onde a vida cotidiana se realiza, o uso do espaço; de um espaço submetido ao valor de 

troca pela generalização do mundo da mercadoria, ou seja, o modo como o homem, segundo 

Ana Fani Carlos, “se apropria dos lugares da metrópole e como se impõe diante da 

transformação histórica da cidade de obra em produto” (CARLOS, 2001, p. 214). 

Cabe considerar também, pelo depoimento de D. Leda, a rua e o bairro como dimensões 

espaciais articuladas onde a vida cotidiana se apóia. Além disso, as formas materiais 

produzidas pela sociedade guardam uma história na medida em que o tempo implica duração 

e continuidade e um conteúdo social que a memória ilumina, tornando-as presente. 

A memória liga-se a um lugar, ao uso e a um ritmo, ou seja, a uma relação espaço-

temporal, tornando o lugar e a memória indissociáveis, assim como, o espaço e o tempo. A 

memória revela essa indissociabilidade, aproxima e faz retroceder o tempo, permite ao 

passado se aproximar. A busca do tempo é a busca dos lugares da vida que “ganha sentido em 

uma relação espaço-temporal, em um conjunto de referenciais que se criam e dão sustentação 

à prática socioespacial” (CARLOS, 2001, p. 218). 

Para Calvino (1990, p. 14-59): 

 

 

A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, 

escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas (...). A metrópole tem 

esse “atrativo adicional”, mediante o que se tornou pode-se recordar com 
saudades daquilo que foi (...) jamais se deve confundir uma cidade com o 

discurso que a descreve (grifo nosso). 

 

 

A história oficial que se exalta, “outra história”, tecida por uma sociedade que destruiu 

os suportes materiais da memória impedindo a lembrança, onde tudo o que é sólido 
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desmancha no ar, não ofusca e não sufoca a lembrança e a memória de D. Leda que se liga a 

um lugar e ao ritmo da vida, a práticas socioespaciais, ainda que em uma sociedade cuja 

tendência seja a submissão do valor de uso ao valor de troca, à competição e ao lucro. 

A percepção das transformações espaciais que se dão no mundo moderno, exige o uso 

da memória e do processo de constituição histórica do lugar para que ele se revele. Ter a 

consciência da memória espacial e resgatá-la implica em transpor a estratégia dos que detêm 

os poderes econômicos, produtivos e políticos em nossa sociedade, que é exatamente a de 

minar a consciência da memória social. 

Todavia, não se destrói a memória social e resgatá-la é dizer: aqui vocês nada podem 

tocar; aqui vocês nada podem destruir. 

Também para M.C, uma das meninas que trabalham com D. Leda, o único lugar da 

cidade que existe movimento para que elas possam trabalhar como meretriz ou até em outras 

atividades, é o centro da cidade. Solteira, M.C mora com sua única filha na Região Norte da 

cidade de São Paulo, e está com D. Leda há mais de 06 anos. Ela relata
20

: 

 

 

Eu estou com a D. Leda porque ela cuida da gente. As pessoas olham para 

uma meretriz e a desprezam como se não fossem ser humano. Com a D. 

Leda não é assim. Eu conheço todo mundo dessa região. Conheço os 
funcionários das lojas e os donos do comércio e todos me respeitam. Temos 

uma vida aqui como todos em outros lugares. Não existe diferença. Eu ando 

pelas ruas, paro de comércio em comércio, cumprimento um, brinco com o 
outro, sentamos nos bares para tomar uma cerveja e somos atendidas como 

qualquer pessoa. Eu não entendo o que querem fazer com a gente aqui. Aqui 

é muito tranquilo pra gente. Falaram que estão vendendo a Santa Ifigênia, 

mas, eu não sei como é que vão fazer isso (e sorri). A vida está aqui, onde 
ninguém é diferente de ninguém. É por isso que essa região está sempre 

cheia de pessoas e não falta emprego pra quem quer trabalhar. 

 

 

O Bar Fonte Nova, localizado a Rua Vitória, é freqüentado regularmente por 

comerciantes, usuários e habitantes da Região da Luz. O Sr. Vicente, gerente do Bar Fonte 

Nova, em suas declarações, expôs a articulação que se dá entre o trabalho formal e o trabalho 

informal na Região da Luz. Segundo o Sr. Vicente, as meretrizes levam seus clientes para 

consumirem nos bares e restaurantes da região e dessa forma, asseguram a esses 

estabelecimentos comerciais, um movimento diário. Essa mesma articulação (trabalho formal 

com o trabalho informal) ocorre entre os comerciantes de rua, “os ambulantes”, e o comércio 

                                                             
20 Entrevista concedida em 06 de junho de 2009. 
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fixo local. Os comerciantes de rua indicam às pessoas que vão a Região da Luz fazer 

compras, onde encontrar mercadorias “de procedência legal”
21

, e assim, estabelecem uma 

relação de coexistência entre o comércio formal e o comércio informal, de modo a garantir a 

sua permanência na área e consequentemente, sua sobrevivência. 

Pode-se dizer que se evidencia também, por meio do comerciante de rua, outra forma de 

apropriação do espaço urbano na Região da Luz, ainda que muitas vezes essa forma de 

apropriação também signifique, mesmo que momentaneamente, uma privatização do espaço. 

Para os proprietários, gerentes e funcionários dos variados comércios da Região da Luz, 

também não existem problemas de relacionamento e convivência com as meretrizes e 

travestis, que, nos dias de semana, nos fins das tardes, se apropriam desse espaço em busca de 

outra forma de trabalho como complemento aos seus salários. Quanto aos usuários de drogas, 

enquanto não ocorriam as ações de repressões impetradas pelo Poder Público de forma 

sistematizada como vem acontecendo atualmente, a convivência com eles se dava de forma 

mais tranquila.  

O Sr. Vicente, gerente do Bar Fonte Nova declarou o seguinte
22

: 

 

 

Na Região da Luz além de ter emprego suficiente, tem um movimento diário 
de pessoas nas ruas que tornam essa área alegre e dinâmica. O problema 

atual tem sido o “cerco” constante que a Polícia vem fazendo contra os 

usuários de drogas que está causando momentos de violência e de muita 
tensão. Cada dia, esse pessoal está em um lugar diferente. A Polícia tira os 

drogados de uma rua e eles vão para outra rua, porque o traficante mora 

nessa região e o comércio de drogas é feito aqui. Eles não vão sair daqui 
enquanto o tráfico for permitido. À noite, depois que o comércio de lojas 

encerra o expediente, os viciados tomam conta da área. As meninas do hotel 

da D. Leda e dos outros hotéis não nos criam problemas, ao contrário, 

mantêm o movimento diário das lanchonetes e bares porque sempre trazem 
os seus clientes para tomarem uma cerveja e comerem alguma coisa e dessa 

forma, nos ajudam. O que acontece nessa região é movimento, muita gente 

todos os dias e todo tipo de negócio se faz por aqui. Tem gente que pensa 
que isso é ruim, que aqui é muito confuso e que tem violência, o que não é 

verdade. Eu nunca fui assaltado aqui, às vezes volto para minha casa depois 

                                                             
21 Em conversa com os lojistas da Região da Luz, eles me relataram que existe esta relação entre “os 
ambulantes” e o comércio fixo local. Para os lojistas, “os ambulantes” comercializam produtos de “procedência 

irregular” sob o aspecto legal, ou seja, nos termos das leis, porque são trabalhadores informais que não 

conseguiram colocação no mercado de trabalho legal e não têm como adquirir a mercadoria de outra forma. A 

presença dos mesmos nas ruas só cria problemas para quem vai até a Região da Luz fazer compras. Eles ocupam 

os espaços dos pedestres e isso incomoda. Mas, não existe nenhum comerciante que deixa de vender suas 

mercadorias por causa dos vendedores ambulantes. Têm lojistas que também comercializam “produtos 

irregulares”, “contrabandeados”, como dizem, e o Poder Público não exerce a fiscalização devida nesses 

comércios. Entrevista concedida por comerciantes da Rua Santa Ifigênia em 06 de junho de 2009. 
22 Entrevista concedida em 06 de junho de 2009. 
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do expediente, à noite, e tenho que passar nas ruas onde estão os viciados. 

Nunca tive nenhum problema com eles. 

 

 

Na Região da Luz, portanto, o que se descortina a partir dos depoimentos dados, ainda 

que negados e não reconhecidos nos discursos oficiais, são os lugares da vida e a rua que 

acolhe a incoerência da vida; lugar do encontro, do movimento e da mistura, sem os quais, 

não há vida urbana. É na rua, que as formas de apropriação do lugar e da cidade se 

evidenciam, é onde afloram as diferenças e as contradições que permeiam a vida cotidiana; a 

rua expõe o vivido. Para Henri Lefebvre, na rua joga-se e aprende-se. 

 

 

A rua é a desordem? Certamente. Todos os elementos da vida urbana, noutra 

parte congelados numa ordem imóvel e redundante, liberam-se e afluem às 

ruas e por elas em direção aos centros; aí se encontram, arrancados de seus 
lugares fixos. Essa desordem vive. Informa. Surpreende (...). Na rua, e por 

esse espaço, um grupo (a própria cidade) se manifesta, aparece, apropria-se 

dos lugares, realiza um tempo-espaço apropriado (LEFEBVRE, 2004, p. 30, 
grifo do autor). 

 

 

Revela-se a reprodução da vida na Região da Luz passível de ser analisada pela relação 

do habitante e do usuário com o lugar, envolvendo espaço e tempo determinados; uma 

característica da vida humana, além de condição da reprodução que se realiza envolvendo o 

plano individual e o plano coletivo, o da realização da sociedade. 

Nesse sentido, o espaço como condição, meio e produto da reprodução social 

(CARLOS, 2001) revela uma prática social, o que nos impõe, no momento atual, segundo 

Henri Lefebvre, um problema novo, precisamente o da reprodução e não mais da produção 

voltada ao desenvolvimento das relações de produção de mercadorias. 

Torna-se necessário o entendimento da sociedade em seu movimento mais amplo, o que 

pressupõe uma totalidade contrariando a tendência ideologicamente dominante que fragmenta 

e recorta o espaço, enumera seus conteúdos, coisas e objetos diversos e divide-o segundo a 

divisão do trabalho social, recorta partes do espaço social. Ideologia abstrata que não se 

reconhece como tal e que precisa ser destruída para “estender-se ao plano do habitar, do lazer, 

da vida privada, guardando o sentido do dinamismo das necessidades e dos desejos que 

marcam a reprodução da sociedade” (CARLOS, 2001, p. 14). 
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A noção de reprodução, portanto, revela como campo de análise a realidade urbana em 

constituição e a vida cotidiana como lugar de reprodução e sentido amplo e nesse plano 

verifica-se a “instauração do cotidiano como elemento constitutivo da reprodução do mundo 

moderno da metrópole” (CARLOS, 2001, p. 13). 

Cabe aqui, para prosseguir a análise e verificação da constituição da sociedade urbana 

atual, retomar os conceitos elaborados sobre o espaço (admitido pela epistemologia) 

apreendido como um espaço absoluto, abstrato, mental – não é alguma coisa, menos ainda a 

totalidade das coisas – indiscernível e para nele discernir alguma coisa, era preciso ocupá-lo 

de alguma forma, segundo critérios específicos de um ou outro saber teórico, indiferente ao 

que o preenche. 

Segundo Henri Lefebvre, Leibniz
23

 defendia a tese da ocupação do espaço por um 

corpo, “não o corpo em geral, a corporeidade, mas um corpo definido” (LEFEBVRE, 2000, 

Cap. III, p.1), que demarca e orienta o espaço, a saber, um espaço absolutamente relativo, 

dotado de abstração e de um caráter concreto, um espaço disponível e passível de ser 

ocupado. 

Porém, o espaço não é um vazio que tem que ser preenchido por um conteúdo qualquer, 

a matéria e o corpo, indiferentes um ao outro. A indiferença torna-se separação que se estende 

ao conteúdo, 

 

 

(...) a fragmentação substitui-se ao pensamento e o pensamento como 

reflexão se esfuma até desaparecer, ao limite, na ação empírica de contar 

este ou aquele. A lógica da separação constitui-se como tal, estabelecendo e 
justificando uma estratégia de separação (LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 1). 

 

 

O espaço é ao mesmo tempo, natural e social. Ele não consiste em uma coleção de 

coisas, em uma soma de fatos sensíveis. Tende à transparência, permite a descoberta do outro, 

a passagem do que não é visível ao visível, portanto, da opacidade à transparência. Os objetos 

que ele contém podem ser tocados, sentidos e vistos, bastando apenas um movimento que 

                                                             
23 Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo alemão, dedicou-se também, à jurisprudência e ao conhecimento da 

matemática, especialmente da geometria, que culminou com o desenvolvimento do cálculo infinitesimal. Na 

segunda metade do século XVII o que passou a prevalecer na filosofia foi o mundo mecanicista dos corpos 

geométricos e do movimento contribuindo para que surgissem novas “ferramentas” matemáticas e o 

ressurgimento de novos problemas, como as questões sobre a necessidade, a contingência e a liberdade em um 

mundo de átomos governados pela lei do movimento. O que fascinou Leibniz foi justamente a lógica e a ordem 

dos conceitos, levando-o a escrever, como filósofo, o Discurso de Metafísica, em que relatava que algumas 

grandes dificuldades em relação às questões do lugar da alma e sua imortalidade, de Deus e sua Criação 

poderiam ser esclarecidas. 
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modifique a sua localização/lugar para que ele (objeto) passe da sombra à claridade, do oculto 

ao lúcido, da opacidade para o seu esclarecimento. 

A natureza é percebida em um conjunto transparente e lúcido de onde emergem os 

corpos saindo de sua opacidade à claridade, numa ordem, numa articulação. Onde há um 

espaço natural e um espaço social, o movimento que vai da opacidade a transparência é 

perene e faz parte da própria constatação do espaço. O caráter social do espaço se confirma 

expondo-se (LEFEBVRE, 2000). 

Assim, o espaço social é decifrado por um movimento gerador da consciência “ligando 

mensagens ao vivido
24

 ele mesmo, através do espaço e do jogo, de reflexos e miragens no 

espaço” (LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 10). Por outro lado, deve-se considerar que os efeitos 

da miragem podem também tornar-se devastadores e suscitar a ilusão do real e, em 

determinado momento da existência da humanidade transformar a transparência em 

opacidade, superficialidade, reforçando a ilusão. 

Na modernidade, como aponta Henri Lefebvre, o espaço absoluto vai se afirmar e a sua 

transparência vai tornar-se ilusória, reforçando a ilusão de uma nova vida, uma ideologia. 

Mas, a vida está lá, do outro lado, além da superficialidade e da ilusão e todas as condições já 

estão presentes nesta vida – outra vida, que vai emergir do movimento da teoria para a prática, 

do presente ao virtual, do real ao possível, transformando o espaço absoluto e elucidando a 

sua transparência; para mudar a vida é preciso mudar o espaço. 

O espaço social é construção sempre. O homem sempre modificou o espaço e a 

sociedade se transforma fazendo uso de elementos de outra prática social, historicamente pré-

existente. A teoria, transformada em ideologia de um espaço neutro, vazio mental e social, 

permitindo a socialização do não social,
25

 não revela mais que uma representação do espaço; 

espaço que se concebe (pelos sábios, urbanistas e tecnocratas) e é transformado em vivido e 

percebido por um “sujeito” social corrompido por determinações práticas, conduzindo a 

reflexão sobre um espaço onde supostamente vivem indivíduos e grupos interessados neste 

espaço. 

Ora, o espaço do trabalho não é um espaço neutro/vazio ocupado pelo trabalho, ao 

contrário, ele se produz no âmbito da sociedade capitalista e se constitui em unidades de 

produção; constitui-se como resultado de gestos repetitivos (não percebidos porque são 

incorporados à vida) de um trabalho produtivo, da divisão técnica e social do trabalho e das 

                                                             
24 Entende-se por vivido a apropriação/uso do espaço social, sempre em movimento, pelo sujeito social: corpo e 

mente, corporeidade, o sujeito total. 
25 O não social é a natureza, as necessidades humanas; a vida física do homem. Socialização no sentido de 

socializante não permitindo a toda a sociedade a apropriação/uso do espaço, porque um espaço concebido. 
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relações de propriedade, a saber, a posse e a gestão dos meios de produção. Nesse sentido, 

possui uma coerência e existência relativa que dissimula os conflitos e as contradições, e 

assim, o espaço aparece como objetividade – é o espaço do trabalho, o espaço da produção; 

espaço econômico. 

Entretanto, o espaço social não é uma coisa ou outra coisa. O espaço social é o lugar da 

ação e o suporte da ação sempre e concomitantemente e é ocupado por indivíduos que não são 

genéricos. O corpo espacial faz parte do espaço e a relação corpo-espaço, a “práxis” e seus 

simbolismos não podem ser negados, pois, não se separam jamais. É produto e produção de 

um espaço do qual recebe suas determinações: “simetrias, interações e reciprocidade de ações, 

eixos e planos, centros e periferias, oposições concretas, isto é, espaços-temporais” 

(LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 17). 

O corpo faz o espaço “no sentido de uma relação imediata entre o corpo e o seu espaço, 

entre o deslocamento no espaço e a ocupação do espaço” (LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 2). 

Antes de produzir, de se produzir e se reproduzir, cada corpo vivo é e tem seu espaço. O 

corpo se produz no espaço e produz o espaço com seus movimentos e sua energia disponível, 

apropria-se do espaço e nesse sentido, o corpo desloca a necessidade e constrói a dialética 

entre necessidade e desejo revelando o humano. O desejo é próprio do homem, assim como a 

necessidade. O desejo cada um o sente. 

Assim, a materialidade que se atribui ao corpo espacial vem do espaço e da energia que 

nele se desdobra e emprega. Este corpo espacial, que nada mais é que o corpo orgânico em 

todos os seus sentidos, só tem existência e sentido no espaço produzido por ele e nas 

modificações que produz neste espaço, portanto, não se separa corpo e mente; corpo espacial 

e produção do espaço. “O corpo espacial é social e não se introduz em um mundo pré-

existente; ele produz e reproduz. Este corpo traz/carrega nele suas propriedades e 

determinações espaciais” (LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 19) e as percebe no espaço físico, 

prático-sensível, que se restitui e se constitui contra as reduções do saber e do absolutamente 

verdadeiro. 

Portanto, o espaço social é também o lugar do corpo e nesse sentido, lugar do sim e do 

viver. Os conflitos inerentes a realidade espaço-temporal do corpo vão se revelar com os 

conflitos entre o conhecimento e a ação, entre os desejos e as necessidades, no ser humano. 

Sem a dimensão do vivido e a eliminação do sentido para fora do vivido, o espaço não é mais 

que um espaço de representação/representação do espaço; um espaço concebido, percebido e 

vivido através das imagens e símbolos da representação. A racionalidade omite a essência e o 

fundamento do espaço, o corpo total, o cérebro, os gestos, etc. 
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Para Olgária Matos, 

 

 

(...) a cisão entre corpo e alma, funda a modernidade e é dela que somos 

tributários: para dominar o mundo é preciso transformá-lo em objeto interno 

ao pensamento na forma de sua abstração (...). A construção da racionalidade 
iluminista de estilo cartesiano coloca a sensualidade, a sensibilidade, o 

desejo e a paixão como inimigos do pensamento. O dualismo corpo e alma 

impedem que a paixão seja a base empírica do desenvolvimento da 
racionalidade, incompatibilizando a relação entre o homem e seu desejo, 

entre a razão e o corpo, sua história, sua memória (...) (MATOS, 2006, p. 

102-103). 

 

 

A recondução do sensível, do prático-sensível a esquemas simplificados, cartesianos, a 

metamorfose do sensível aniquilando a sensibilidade e a imaginação tornando-as experiências 

ligadas ao estado patológico da confusão, do erro e do descaminho, assim como a 

metamorfose da temporalidade histórica, não se dará sem problemas e conflitos. Ao sujeito 

abstrato vai corresponder um mundo sem qualidades, onde o sujeito poderá realizar sua 

violência nos confrontos com a natureza e com os outros indivíduos. 

Ainda segundo Olgária Matos, 

 

 

Opondo a própria consciência ao contexto natural, o sujeito se tolhe da 

possibilidade de dialogar com a história e desenvolver suas possibilidades 

latentes. Ele se encerra nos confins do próprio eu e regride a uma 
consciência vazia (...). O dualismo corpo e alma – o primado concedido à 

consciência no processo do conhecimento – legitima a neutralização do real 

(...). O de fora é reconduzido à razão e a exterioridade é ilusória. A partir do 
momento que o sujeito se afirma, que se mostra capaz de utilizar o mundo 

circundante para seus próprios intentos, torna-se escravo dessa “segunda 

natureza” (...). O resultado dessa razão controladora e autocontroladora, que 
procura um ponto fixo, estável e seguro, não é o triunfo sobre a natureza 

exterior e interior, mas, o cogito – isto é, o vazio. (MATOS, 2006, p. 108, 

grifo do autor). 

 

 

O corpo cartesianamente concebido, ou seja, recusado e revestido de um invólucro 

controlador, é o corpo que vai permanecer presente no pensamento moderno e que se torna a 

incompreensível confusão do passado, a desordem da cidade mal construída, de uma infância 

ignorante e cega, de tudo o que nos vem de antes. Quanto ao pensamento, sua expressão 

primordial é o vazio. (MATOS, 2006). 
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No espaço que se pretende homogeneizante, concebido e que tende à padronização da 

prática social (prática da sociedade urbana atual) os conflitos desaparecem e, neste espaço não 

há lugar para o corpo; omite-o e a abstração vai comandar a relação com o corpo vazio e 

desconhecido. Momento da passagem do espaço do corpo ao corpo no espaço, que escapa ao 

pensamento analítico. 

Para que a reprodução das relações sociais se realize na sociedade urbana atual, o 

capital se apropria do desejo criando a ilusão de que a necessidade é desejo. O ser humano 

deixa de ter desejo do que lhe é próprio e passa a desejar uma mercadoria nova; nada mais 

que uma necessidade produzida pelo capital sob a forma de desejo e nesse processo, cria-se a 

ilusão do desejo e realiza-se plenamente a condição do homem como consumidor. Na 

condição de consumidor, o ser humano vive a alienação da vida cotidiana, se despersonaliza 

ao criar a ilusão de que ao se apropriar de uma mercadoria, o ser humano se realiza. 

Portanto, no espaço concebido, as relações sociais, as relações de produção e 

reprodução, os aspectos dominantes da prática social – trabalho, divisão do trabalho, 

organização do trabalho, o não trabalho, etc., não são vistas e menos ainda, conhecidas, 

permitindo subtrair ao trabalhador o seu produto. 

Para Henri Lefebvre, a ocultação do trabalho produtivo no produto, tem uma 

consequência importante: 

 

 

O espaço social não coincide com o espaço do trabalho social. Por isso, este 

não é o espaço do prazer, do não-trabalho. Que um objeto produzido ou 

trabalhado passe do espaço do trabalho ao espaço social que o envolve, isto 
só pode se efetuar senão com o apagamento dos traços do trabalho. Assim, 

como sabemos, as mercadorias (LEFEBVRE, 2000, Cap. III, p. 27). 

 

 

A mercadoria, no modo de produção capitalista, torna-se signo e a sua utilidade se 

desloca dela mesma. Entretanto, a mercadoria é uma relação social; é trabalho e possui uma 

utilidade. Consome-se uma mercadoria a partir da utilidade que ela possui para o indivíduo. 

Deslocada da sua utilidade, ela se desloca do trabalho útil, se desloca do conteúdo do 

trabalho, se desloca do conteúdo social que existe por trás dela, se desloca de tudo o que 

compõe seu conteúdo e torna-se uma abstração. 

Nesse sentido, o homem, o trabalho, o processo do trabalho, ou seja, todo o processo 

contido na mercadoria se esvazia tornando-a uma simples mercadoria. Assim, vive-se um 

projeto de sociedade do outro. 
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A prática social atual, da acumulação (prática da sociedade capitalista), portanto, 

fragmenta e dissocia espaço e tempo. O modo de produção capitalista produz coisas, investe 

em lugares, modifica a reprodução das relações sociais, produz o espaço em escala planetária, 

reduz o tempo (impede o estabelecimento de novas/outras relações); a abstração e os signos se 

erguem em verdade absoluta. Produz-se um espaço global e eficaz que se faz significar por e 

para seus habitantes. O espaço global torna-se lugar da coerência dissimulando as 

contradições imanentes do espaço social, de uma prática social e de uma existência concreta. 

Mas, se não há contradições do espaço pode-se dizer que há uma “lógica do espaço”? 

Esta questão, colocada por Henri Lefebvre, aponta que as relações determinadas pela lógica – 

relações lógicas – se incluem e são resultados de inclusões ou se excluem, reciprocamente. 

São relações que constituem objetos cuja representação pode se efetuar por figuras 

geométricas, fornecendo não mais que a ilusão das relações que aí podem se estabelecer, o 

que resulta em uma lógica sem resíduo; resíduo como resistência socioespacial ligada a uma 

prática social. A lógica só pode se concretizar discernindo o espaço mental do espaço social e 

reconstruindo suas mediações, substituindo o espaço verdadeiro pela verdade do espaço. A 

lógica espacial se torna a lógica social e assim, se constitui em uma importante estratégia para 

alimentar o processo de transformação espacial em curso. 

Disso resulta que o espaço abstrato (mental) tem um conteúdo, uma prática e as 

contradições que se manifestam, quando da sua análise. Contudo, este espaço é apreendido 

por um pensamento que separa a lógica da dialética, reduz as contradições à coerência da 

lógica e mistura os resíduos dessa redução, dissocia significante-significado, sem limites. É 

também o lugar da natureza, a qual deseja dominar e destruir no limite. Na modernidade, 

prevalecerá o que Descartes afirma: graças e através da técnica o homem será mestre e senhor 

da natureza, não se submetendo a ela e sim, desejando dominá-la fora e dentro de nós. 

Assim, no espaço abstrato dá-se a ampliação da prática (social) que produz redes cada 

vez mais vastas e densas na superfície terrestre. Corresponde também ao espaço do trabalho 

abstrato que não possui uma abstração mental e sim uma existência social. O espaço abstrato 

é antes de tudo, meio da troca tendendo a absorver o uso ao mesmo tempo em que é o espaço 

da dominação – do uso político e dos atos políticos, do poder e da coação. 

O mundo da mercadoria se desdobra no espaço abstrato: acumulação e crescimento, 

cálculo, previsão e programação, o que confere a esse espaço outra importante propriedade, 

ou seja, o espaço onde se estabelece, por pressão e repressão, a tendência ao homogêneo. 

Unem-se nesse espaço, o saber e o poder, o inteligível e o político, conduzindo a uma prática 
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espacial autoritária e implicando uma lógica que o dissimula e mascara suas contradições 

(LEFEBVRE, 2000). 

Nesse contexto, o espaço abstrato gera a dispersão, a separação, a segregação e a 

desagregação – espaço da homogeneização sem ter nada de homogêneo – se constituindo em 

lugar e meio da produção de uma falsa consciência, cuja apropriação/uso se dá de forma 

ilusória por meio do consumo – consumo do espaço e não apropriação do espaço. 

Este espaço, portanto, contém o conteúdo, sem o indicar, contém representações 

advindas de uma ordem estabelecida (estatutos, normas, hierarquias, lugares hierarquizados) e 

modelos que o tornam eficaz e redutor. 

Eficaz e redutor, o espaço abstrato comporta a redução do espaço da natureza e da 

história e vai ser definido pela percepção de um sujeito também abstrato. A partir daí, o 

espaço aparece nas suas reduções e substituições: redução do tempo ao espaço, redução do 

espaço social ao espaço mental, redução do valor do uso ao valor de troca, redução dos 

objetos aos signos, substituição do habitar pelo habitat – redução do ser humano a sua mais 

simples expressão, definição de volumes mínimos habitáveis, racionalidade tecnológica, 

ordem moral e política (repressão). 

O espaço abstrato, portanto, não se define a partir do percebido (da prática espacial) e 

sua abstração não é transparente e não se reduz a uma lógica e a uma estratégia. Neste espaço 

e sobre ele tudo se declara; diz-se e se escreve. Aniquila-se o vivido e conduz o concebido 

(representação do espaço). Nega as diferenças provenientes da natureza e do tempo histórico 

como das que vêm dos corpos, idades, sexos e etnias. 

Fragmenta-se em lugares estabelecidos e especializados e lugares permitidos a certos 

grupos da população, cindindo-se em espaço para o trabalho e espaço para o lazer. O próprio 

corpo se fragmenta e se pulveriza, esvai-se concretamente pelo efeito da violência imanente a 

este espaço e simbolicamente, pela fragmentação do ser vivo. 

Para se manter, o espaço homogeneizante e fragmentado ao mesmo tempo, vai contar 

com um poderoso aliado; o Estado – o poder político e o ato do poder político capaz de 

manter unidos os fragmentos do espaço em uma totalidade homogênea – que vai reproduzir o 

espaço enquanto lugar e meio de reprodução das relações sociais que lhe são atribuídas, 

obviamente utilizando-se da sua autoridade política que só se exerce pela pressão, repressão e 

opressão. O poder se dissimula sob a égide da organização do espaço, esvaziando, pela 

violência, tudo o que a ele se opõe. 

Na Região da Luz, objeto de transformação a partir do Projeto Nova Luz, o poder do 

Estado sob a égide da organização do espaço é visível tanto em atos de violência contra os 
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usuários da área quanto pela sua presença constante nos espaços públicos – ruas e praças – 

mais visíveis à sociedade. 

As ações de violência e repressão impetradas pelo Estado, sobretudo, aos usuários de 

drogas da Região da Luz tornaram-se mais constantes a partir do momento
26

 em que se 

constatou
27

 que empresas privadas não manifestaram interesses em investir na área mesmo 

sendo beneficiadas por “incentivos fiscais”
28

 por parte do Poder Público. 

Até então, as ações de repressão não eram visíveis e, segundo depoimentos de alguns 

habitantes e comerciantes da área, só aconteciam no sentido de deflagrar os conflitos inerentes 

a esse espaço gerados na disputa por áreas protegidas por marquises para dormir, na disputa 

por uma refeição ou pelo delírio proveniente do efeito do crack. 

Como o motivo que justifica a decadência tornada também causa de obstáculos a 

investimentos privados na Região da Luz para a sociedade em geral, mídia e Poder Público 

são os seus usuários, é preciso tirá-los da área, tornando evidente o poder do Estado. 

Na figura 7, um usuário de drogas é abordado por Policiais Militares do Estado, 

encarregados de garantir a “ordem e a segurança”, sob o olhar impotente da população 

transeunte, inclusive, sob o meu olhar. Este usuário, César, se encontrava literalmente abatido 

pelo uso do “crack”,
29

 tentando se deslocar até o muro de proteção da Estação da Luz. 

Ainda que tivesse cometido algum delito que “merecesse legalmente a repressão”
30

 a 

violência a esse indivíduo só se justifica no atual momento, para demonstrar o poder do 

Estado à sociedade e mostrar que podem garantir a ordem e a segurança na área, uma das 

garantias, dentre outras, apontadas no Projeto Nova Luz. 

                                                             
26 Após a oficialização do Edital de Chamamento para Habilitação, Análise e Seleção de Projetos de 

Investimentos a Serem Implantados na Região Adjacente à Estação da Luz, somente 01 grupo empresarial 

manifestou seu interesse. O conteúdo desse Edital será analisado no capítulo sobre o Projeto Nova Luz. 
27 O Estado e os agentes privados encarregados da implantação do Projeto Nova Luz: agências multilaterais, 
órgãos de financiamento e entidades compostas por arquitetos urbanistas. 
28 O Projeto de Lei de criação do Programa de Incentivos Seletivos será analisado no capítulo sobre o Projeto 

Nova Luz. 
29

 Crack é um tipo de droga usada na Região da Luz que “inspirou” a mídia no sentido de nominar esta área 

como “Cracolândia”. Por ser uma droga de preço baixo, é consumida principalmente por pessoas de baixo poder 

aquisitivo.  
30 A questão a respeito dos usuários de drogas não se resolve jamais pela violência. Deve-se considerar o tráfico 

de drogas nessa área como comércio, sob o ponto de vista econômico e social, que não será discutido nesse 

trabalho. 
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Figura 7 - Repressão e violência na Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

 

 

Também no sentido de garantir a ordem e a segurança na Região da Luz, o Poder 

Público Municipal por meio de seus instrumentos legais, deu início à demolição de alguns 

imóveis localizados na Rua General Couto de Magalhães, Rua dos Protestantes e Rua Mauá, 

próximas a Rua dos Gusmões e Rua do Triunfo
31

. Na ocasião, o Prefeito da cidade de São 

Paulo, Gilberto Kassab, comandou pessoalmente o processo de demolição
32

 desses imóveis e 

declarou: “o Projeto Nova Luz
33

 finalmente virou realidade”. 

Outra ação de repressão do Estado na Região da Luz é apresentada por meio da sua 

presença constante na área, fato que foi amplamente divulgado pela mídia em geral. Na 

ocasião, o Prefeito da Cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, declarou
34

 que as ações que 

estavam sendo realizadas na região eram necessárias no sentido de garantir a transformação 

da mesma em “Nova Luz”, prometendo fazer do Projeto Nova Luz o mesmo que fez com o 

Projeto Cidade Limpa. 

                                                             
31 Segundo informações de Rovena Negreiros, Superintendente de Acompanhamento e Projetos da Empresa 

Municipal de Urbanização (EMURB) em entrevista concedida em 19 de setembro de 2007, a “Cracolândia” 

começou entre as Ruas General Couto de Magalhães, Rua dos Protestantes, Rua do Triunfo e Rua dos Gusmões. 
32

 As demolições desses imóveis tiveram inicio em 26 de outubro de 2007. Nesse dia, o Prefeito Gilberto Kassab 

deu início à demolição desses imóveis, comandando pessoalmente uma máquina “retro escavadeira” utilizada 

para estes fins.  
33 Esse projeto será analisado em outro capítulo. 
34 Declaração dada pelo Prefeito da Cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, no Diário Oficial, Ano 54, Número 

75, em 24 de abril de 2009. 
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Ainda segundo declarações do Prefeito Gilberto Kassab, para que isso aconteça, ou seja, 

para que o Projeto Nova Luz se materialize, iria manter uma equipe de força-tarefa presente 

constantemente nessa área, verificada nas figuras 8 e 9. 

 

 

 
Figura 8 - Presença do Estado na Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

 

 

 
Figura 9 - Força tarefa: Rua General Couto de Magalhães. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 
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Nesse contexto, a rua torna-se o lugar privilegiado de uma repressão. Sob a “eminência 

de uma ameaça”, a primeira imposição do poder é a interdição à permanência e à reunião  na 

rua (fig. 10). Se a rua pode ter o sentido do encontro, ela o perdeu cindindo-se em lugar de 

passagem de pedestres e de automóveis e quanto à sua verdadeira apropriação, a da 

manifestação efetiva, segundo Henri Lefebvre, esta foi “combatida pelas forças repressivas, 

que comandam o silêncio e o esquecimento” (LEFEBVRE, 2004, p. 31). 

 

 

 
Figura 10 - Interdição da Rua General Osório na Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 

 

 

Assim, o Poder Público Municipal e Estadual vêem adotando várias estratégias e 

ações
35

 no sentido de “expulsar” os usuários de drogas da área denominada “Cracolândia” e 

impedir que os mesmos voltem a se apropriar das ruas que sempre usaram não só para o 

consumo do crack, mas também, para dormir quando enfim o sono vence a alucinação 

proveniente do uso de drogas e para uma conversa informal com outros usuários e habitantes 

da área. 

                                                             
35 O Poder Público vem mantendo diariamente na Rua Guaianazes e imediações, Policiais da Guarda Civil 

Metropolitana e Policiais Militares do Estado para, segundo informações do Secretário Municipal de Saúde da 

Cidade de São Paulo, acabar definitivamente com a “Cracolândia”. Segundo o Secretário, por meio da operação 

conjunta denominada “Ações Integradas Centro Legal” por parte do Poder Público Municipal e Estadual, o que 

se pretende é diminuir os índices de criminalidade registrados nessa área e o problema do consumo de crack. 

Para o delegado Aldo Galeano, que comanda a operação na “Cracolândia”, as ações para erradicar 

definitivamente com a “Cracolândia” vão continuar por tempo indeterminado. Entrevistas concedidas a Rede 

Globo no noticiário local da cidade “SP TV” em 23 de julho de 2009. 
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Desde então, os usuários de drogas passaram a se apropriar dos lugares possíveis na 

Região da Luz e a partir de meados do mês de maio do ano de 2009 passaram a se concentrar 

maciçamente na Rua Guaianazes, em meio a conflitos e violência em dimensões até então não 

deflagrados. 

Cabe ressaltar que, no decorrer das pesquisas de campo e entrevistas realizadas na 

Região da Luz necessárias ao desenvolvimento desse trabalho, estabeleci relações amigáveis 

com vários moradores da área que me possibilitaram aproximar e ouvir alguns usuários de 

drogas. 

Nos depoimentos dados, os usuários de drogas expressam a forma pela qual o Estado 

exerce seu poder quando necessário e apontam os conflitos que emergem por meio das ações 

de repressão impetradas pelo Estado. 

Segundo Éberson
36

 (fig. 11), usuário de crack e morador de rua: 

 

 

A intenção da Prefeitura é acabar com a cracolândia. Não é uma ação 
correta, porque o Denarc

37
 vem atuando na área com violência contra os 

viciados. Acontece que a Prefeitura não entende que a polícia ganha muito 

dinheiro com o tráfico
38

 e os traficantes não apanham da polícia. Eles falam 

por aí que nós somos sujos e violentos, que quem usa crack é sujo. Mas, eu 
posso ser um viciado limpo se eu não morar na rua. Como eu não tenho casa, 

não tenho onde tomar banho e por isso estou assim. Mas aqui na região tem 

viciado limpo, de barba feita e roupa nova. São os ricos de outra parte da 
cidade que vem aqui comprar droga e fumar crack. Desses, ninguém fala 

nada. Tem noites que o Denarc impede que a gente fique em algumas ruas.  

Se algum de nós, os sujos que moram por aqui, tentar passar por essas ruas, 

seremos agredidos pela polícia. Então, a gente fica nas praças e nas calçadas 
cobertas, longe da polícia. Mas não é sempre que a polícia usa a violência 

contra os viciados. Já faz um tempo (muitos dias) que não tem confusão. É 

que estamos em regime de bandeira branca, paz entre os viciados e os 
traficantes. Atualmente quem domina o tráfico na área é o “Irmão Kaká”, 

que mora na Rua Helvétia, próximo a Rua Guaianazes, no local denominado 

“bombeiro” (nome de referência para quem deseja encontrar o local onde se 
vende drogas por estar próximo a uma Corporação do Corpo de Bombeiros). 

Quando suspendem o regime de bandeira branca, começa a violência. O 

viciado não tem como pagar o traficante que não tem como dar grana pra 

polícia, aí começa a pancadaria. Quem provoca a violência é a polícia, que 
bate e até mata sem critério nenhum. Os traficantes não trabalham. Eles 

                                                             
36 Entrevista concedida em 01 de março de 2008. 
37 Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil (Denarc). 
38 Em meados do ano de 2002, em matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, o Ministério Público de São 

Paulo registrou o envolvimento de policiais do Denarc com o tráfico de crack na Região da Luz. Os pequenos 

traficantes e as garotas de programa usuárias de crack eram obrigadas a pagar o equivalente a R$ 200,00 por 

semana aos policiais para não serem detidos. Se não pagassem, eram torturados e presos. Para se livrar da prisão, 

o valor a ser pago oscilava entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 e o acerto desses valores era feito em bares 

determinados da região. Os policiais envolvidos com o tráfico de drogas foram afastados de suas funções, o que 

não repercutiu no fim dessa prática na região, ainda verificada no momento atual. 
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pegam “os sujinhos” como eu, e dá pra gente uma quantidade de pedras de 

crack e mandam a gente vender nas ruas. Às vezes, fumamos algumas pedras 

e aí começa a nossa dívida, que não tem fim. É um inferno. A gente prefere 
fumar crack na Praça (Praça Júlio Prestes), na Rua do Triunfo e na Rua dos 

Gusmões, para não atrapalhar o movimento das lojas. A gente nunca vai pra 

onde tem o comércio. Esta é uma regra
39

 imposta pelos traficantes. 

 

 

 
Figura 11 - Éberson e Viviane: usuários de crack e moradores de rua na Região da Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

 

 

A partir da relação estabelecida com Éberson, tornaram-se possíveis registros por 

imagens dos locais citados para fazerem o uso do crack. Ao contrário do que se verifica no 

atual momento e que a mídia vem apresentando a sociedade,
40

 não se constatou tamanha 

concentração de usuários de drogas em um mesmo lugar como também, em nenhum momento 

                                                             
39 Segundo informações obtidas em conversas com os comerciantes locais, os traficantes proíbem os usuários de 

drogas de cometerem “delitos” dentro do perímetro do que se denomina “Cracolândia”, para que não ocorram 

confrontos entre os policiais, traficantes e usuários. Além disso, os comerciantes possuem segurança particular. 

Os furtos (cometidos para gerar dinheiro e manter o vício) são cometidos fora dessa área – além dos limites da 
Avenida Rio Branco, Avenida Duque de Caxias, Rua Cásper Líbero e Rua Mauá. De fato, não foram 

presenciadas cenas de furtos dentro do perímetro da “Cracolândia” no decorrer das pesquisas de campo. 
40 A Rede Globo apresentou em seu noticiário “Profissão Reporter” nos dias 30 de junho de 2009 e 15 de julho 

de 2009 os usuários de crack concentrados na Rua Guaianazes na Região da Luz. As imagens exibidas 

mostraram conflitos e cenas de violência entre usuários de drogas e comerciantes, fato que ainda não havia sido 

verificado nessa área. No dia 05 de julho de 2009, equipes da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo 

juntamente com a Polícia Civil “retiraram” aproximadamente 260 usuários de drogas da área em uma ação que 

iniciou na Estação da Luz e se expandiu para outras ruas da região. No dia 06 de julho de 2009, os usuários de 

drogas que tinham sido retirados da área, estavam de volta a Rua Guaianazes. G1. Edição São Paulo – Notícias. 



43 

 

no decorrer das pesquisas de campo e entrevistas realizadas com usuários de drogas, fui 

surpreendida por atos de violência e repúdio por parte dos mesmos. 

Nas figuras 12 e 13, registrou-se a presença dos usuários de crack na Rua dos Gusmões. 

Até meados do mês de setembro do ano de 2008, esse era o principal local de encontro e 

concentração desses usuários, como também, um dos locais de comercialização do crack. A 

partir das ações impetradas pelo Estado para a retirada dos mesmos da Região da Luz, esses 

usuários de crack passaram a se apropriar de outras ruas na região: a Rua Helvétia de onde 

foram expulsos e atualmente, a Rua Guaianazes. Verifica-se que a apropriação desse espaço 

ocorre também por transeuntes, moradores e comerciantes locais sem a violência e os 

conflitos
41

 que eclodem no momento atual. 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Usuários de crack e transeuntes na Rua dos Gusmões. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

                                                             
41 No dia 04 de julho de 2009 os usuários de crack que estavam concentrados na Rua Guaianazes fizeram 

barricadas com pneus velhos e atearam fogo em repúdio à repressão policial gerando conflitos entre os 

comerciantes locais e usuários de drogas. No dia 27 de julho de 2009, os comerciantes da Rua Guaianazes 

fizeram uma manifestação pública reivindicando “mais segurança” na Região da Luz no que diz respeito à 

concentração dos usuários de drogas, sobretudo, nessa rua e os conflitos debelados atualmente. 
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Figura 13 - Usuários de crack, transeuntes e habitantes da Região da Luz na Rua dos 

Gusmões. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 
 

 

Nesse contexto, o espaço é mobilizado para permitir sua produção e reprodução 

necessárias à reprodução do capital – estratégia do espaço. A mobilização se inicia pelo solo e 

se estende pelo espaço, para que todo ele passe a ter valor de troca, tornando-se mercadoria, 

entrando no circuito da troca. Estratégia que engendra uma nova forma de dominação do 

espaço que se reproduz ordenando e direcionando a ocupação com base na interferência do 

Estado, fragmentando e tornando os espaços trocáveis a partir de operações que se realizam 

no mercado. 

Assim, o espaço é produzido e reproduzido como espaço de dominação e como 

mercadoria reprodutível, campo em que triunfa o homogêneo; o espaço do poder (CARLOS, 

2001), campo do poder e suas relações de poder. Para Raffestin, o poder, nome comum, que  

 

 

(...) se esconde atrás do Poder (...). Presente em cada relação, na curva de 
cada ação: insidioso, ele se aproveita de todas as fissuras sociais para 

infiltrar-se até o coração do homem. (...) há o “Poder” e o “poder”. Mas, o 

primeiro é mais fácil de cercar porque se manifesta por intermédio dos 
aparelhos complexos que encerram o território, controlam a população e 

dominam os recursos. É o poder visível (...) como consequência é o perigoso 

e inquietante (...). Porém, o mais perigoso é aquele que não se vê, ou que não 

se vê mais porque se acreditou tê-lo derrotado, condenando-o à prisão 
domiciliar. Seria simples demais ver o Poder como o Minotauro encerrado 

em seu labirinto, aonde um Teseu pudesse ir matá-lo de uma vez por todas. 
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O poder renasce, mais terrível ainda, no encontro de Teseu com o 

Minotauro: o Poder está morto, viva o poder! (RAFFESTIN, 1993, p. 52, 

grifo do autor). 

 

 

É no espaço abstrato, espaço do poder, espaço concebido, lugar e fonte das abstrações, 

que se realiza a constituição da sociedade urbana atual – sociedade que sai da industrialização, 

realidade urbana resultante da implosão-explosão da cidade – processo de constituição e 

produção do espaço urbano e reprodução da cidade, que, no atual momento histórico assume a 

forma da metrópole, revelando as dimensões do fenômeno urbano e suas propriedades 

essenciais. 

Ao se desenvolver, o processo de urbanização produziu a sociedade urbana – momento 

histórico urbano por excelência. A análise desse momento requer a construção de uma 

problemática urbana que diz respeito ao mundo, a história e ao homem por intermédio de uma 

análise crítica que, para Henri Lefebvre, teria como ponto de partida a filosofia, pois, só ela 

permite compreender a totalidade. Ou seja, pela “metafilosofia”
 42

, capaz de reunir o racional 

e o irracional. 

Portanto, o que se coloca, é a necessidade da construção de uma problemática urbana 

capaz de dar conta da totalidade, que diz respeito à vida do homem na sociedade urbana em 

constituição que a filosofia não conseguiu; síntese e totalidade, pois, não se trata somente da 

reunião de todos os elementos. A constituição da totalidade é a articulação dos níveis da vida 

cotidiana, sociedade urbana e espaço. O que se tem no atual momento é o fato de que a 

problemática urbana se compõe como problemática da vida na cidade. Ela é real, é concreta, é 

prática; as cisões permeiam tudo o que a envolve e o valor de troca sobrepõe-se ao valor de 

uso. 

Nesse sentido, o fenômeno urbano assume tamanha dimensão e complexidade que 

ultrapassa os limites do conhecimento e dos instrumentos de ação prática. As relações sociais 

não são simples, elas vão se realizar e se concretizar materializando-se no espaço e, por isso, 

os elementos encontrados pela análise da realidade urbana atual e que constituem sua ordem 

interna, apresentam-se em outros lugares em desordem, ou seja, o que é ordem em um lugar, é 

desordem em outro lugar, outra ordem em outro lugar, momentânea e mais complexa. 

                                                             
42 O termo “metafilosofia” é usado por Henri Lefebvre em sua obra e diz respeito à superação da filosofia 

clássica para o entendimento da sociedade urbana em seu movimento maior, compreensão da totalidade. A 

construção do pensamento metafilosófico é a construção do pensamento que articula a teoria e a prática e nega a 

lógica como coerência – a racionalidade – capaz de pensar o projeto do possível-impossível, ou seja, a 

construção de um novo humanismo e de um novo homem. 
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Além disso, os métodos descritivos que evidenciam os aspectos e traços do fenômeno 

urbano não alcançam determinadas relações sociais “aparentemente abstratas em relação ao 

dado e ao vivido, os quais parecem concretos, mas, são apenas imediatos” (LEFEBVRE, 

2004, p. 52). 

As relações de produção e de troca, por exemplo, são ao mesmo tempo legíveis e não 

legíveis; visíveis e não visíveis. Elas se projetam no território em lugares diferentes 

permitindo evidenciá-las e não, compreendê-las. Apreendida nesse nível a realidade urbana 

aparece como conjunto e sede de múltiplos mercados, o que não define o urbano, que não se 

define somente como lugar de passagem e de trocas. 

Por outro lado, a realidade urbana não está vinculada somente ao consumo; ela intervém 

na produção e nas relações de produção que o pensamento analítico não atinge. O fenômeno 

urbano apresenta-se assim como uma realidade total que não pode ser apreendida, tornando-se 

necessário proceder a um percurso metodológico complexo que revele interpretações 

ideológicas convertidas em práticas redutoras e parciais. 

O espaço urbano específico, por exemplo, desaparece nas representações do espaço 

econômico e do planejamento, do urbanismo, que subordina a realidade urbana à planificação 

geral, e concebe o espaço como meio homogêneo e vazio passível de ser preenchido por 

pessoas, objetos, máquinas, redes e fluxos motivando estratégias que “reduzem os espaços 

diferencias do urbano e do habitar”
43

. O espaço urbano representado e apresentado pelas 

pranchas de desenho se constitui no lugar da confusão entre o geométrico e o visual, tudo nele 

se assemelha e não há mais localização, lugar. 

É o espaço urbano da cidade vista por cima, daqueles que não vão à cidade, que a olham 

através de uma folha de papel em branco e fazem conjeturas sobre o que acontece nessa 

cidade e que magnetiza olhares e pensamentos de quem está lá em cima. Certamente, não é a 

cidade vista de dentro, daqueles que a usam para a reprodução de suas vidas, outra cidade. “A 

cidade de quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali” 

(CALVINO, 1990, p. 114-115). 

As ciências especializadas rompem a totalidade, fragmentam a realidade, recortam no 

fenômeno urbano seu campo de domínio e o ilumina sob seus critérios, sem, no entanto, 

constituírem-se em um conhecimento do fenômeno urbano total, revelando apenas aspectos e 

elementos da totalidade; conceito sem conteúdo e conteúdo ou conteúdos sem conceito. 

                                                             
43 Os espaços diferenciais do urbano e do habitar apontados por Henri Lefebvre diz respeito ao urbano que se 

coloca como necessidade de construção de um projeto que restitua as cisões e contradições do mundo atual, da 

sociedade urbana atual. 
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Se não é possível apreender a totalidade por ela própria, o processo de conhecimento vai 

envolver o processo de separação, mas também, vai envolver o processo de reunião desses 

fragmentos, que nada mais é do que síntese. Como então pensar o mundo moderno em sua 

totalidade a partir do pressuposto da fragmentação? Como a totalidade pode surgir como 

proposta? 

A “prática urbana” ultrapassa conceitos parciais e, consequentemente, a teoria, 

apontando, entre outras coisas, que os signos e significados oriundos das ciências 

especializadas são produzidos e servem, sobretudo, ao consumo e a venda. Mas, não há 

dúvida que na cidade e no fenômeno urbano – realidade atual – existam vários sistemas de 

signos e significações em todos os níveis da prática urbana, cada um pretendendo esgotá-la. 

Segundo Henri Lefebvre, a análise do fenômeno urbano, tal como ele se oferece 

atualmente, envolve a análise dos níveis e dimensões do urbano que permitem introduzir-lhe 

certa ordem, descrita nos discursos sobre a cidade e o urbano: o nível global, o nível urbano e 

o nível do habitar. 

No nível global exerce-se o poder do Estado e suas estratégias políticas que favorecem, 

sobretudo, lógicas de classes. O poder político e seus instrumentos de ação podem modificar a 

distribuição dos recursos, dos rendimentos e do valor criado pelo trabalho produtivo. As 

principais estratégias políticas permitem a liberdade de iniciativa a empresas privadas e ao 

urbanismo, juntamente com seus promotores, acentuando a planificação e favorecendo a 

intervenção dos especialistas e dos tecnocratas. 

O nível global, ainda segundo Henri Lefebvre, é o nível das relações mais abstratas e 

essenciais ao mesmo tempo em que se projetam em parte no domínio edificado: edifícios, 

monumentos, grandes projetos urbanísticos e em parte, no domínio não edificado: estradas e 

auto-estradas, organização do tecido urbano, espaços neutros, etc. Esse nível representa o 

espaço institucional e seu colorário: o urbanismo institucional (LEFEBVRE, 2004). 

O nível especificamente urbano, nível mediador, é o nível da cidade. Se o pensamento 

opera destacando do plano da cidade o que depende do nível do Estado e da sociedade e o que 

depende do nível privado, restará um domínio não edificado: ruas, praças, avenidas, etc. 

Retirou-se em pensamento (reflexão) o que depende diretamente das instâncias superiores e 

que apresenta a unidade característica do real social: formas, funções e estruturas do urbano 

(LEFEBVRE, 2004). 

No nível do habitar pode-se considerar o domínio eminentemente edificado. Cabe aqui a 

oposição habitar-habitat. 
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O pensamento urbanístico exterminou o habitar concebendo o habitat, função 

simplificada que restringe o ser humano aos atos de comer, dormir e reproduzir-se. O habitat 

se converte em ideologia e prática e reprime as características elementares da vida urbana: 

diversidade dos modos de vida, dos tipos urbanos, modelos culturais e valores vinculados à 

vida cotidiana. Instaura-se o habitat pela “aplicação de um espaço global homogêneo e 

quantitativo obrigando o „vivido‟ a encerrar-se em caixas, gaiolas ou máquinas de habitar” 

(LEFEBVRE, 2004, p. 81). 

Entretanto, o habitar corresponde ao nível do espontâneo (o ser humano habita com 

criatividade) e da exigência do indivíduo. O ser humano demanda um abrigo. O habitat nada 

mais é que uma forma convencionada de resolver as questões imanentes do habitar, ou seja, 

“a relação do ser humano com a natureza e sua própria natureza, com o „ser‟ e seu próprio 

ser” (LEFEBVRE, 2004, p. 81). 

Da distinção dos níveis, para Henri Lefebvre, podem-se introduzir as dimensões do 

fenômeno urbano; suas propriedades essenciais: a) a projeção das relações sociais no espaço 

urbano, as mais abstratas, oriundas das relações de produção de mercadorias; b) lugar e 

terreno onde as estratégias se confrontam, fenômeno e espaço urbano tornam-se meios e 

instrumentos das ações; c) o fenômeno e o espaço urbano possuem realidade e vitalidade 

específicas, ou seja, há uma prática urbana que não se reduz às ideologias, instituições globais 

e atividades urbanísticas (LEFEBVRE, 2004). 

Aos níveis e dimensões do fenômeno urbano, será dada uma importância relativa. O 

nível global, do Estado e do poder, é decisivo e tende sempre a conceber os outros níveis, 

estratégia que comporta um projeto global submetendo o território a um planejamento no qual 

o espaço inteiro deve ser planificado, tornando fundamental a mobilidade da população, 

fazendo desaparecer as particularidades locais
44

. Certamente, o que constitui uma desordem e 

o tédio, o peso da cotidianidade e o que comumente se denomina “caos urbano”. 

Cabe ressaltar que o espaço articula a dimensão da localização e a dimensão que dá 

conteúdo a essa localização, qualifica e singulariza o lugar, dando-lhe o conteúdo que vai ser 

determinado pelas relações sociais que nele se estabelecem. 

Entretanto, a dinâmica atual que expõe o processo de reprodução do espaço por meio da 

análise das transformações da cidade tornada metrópole, momento de reprodução da cidade, 

                                                             
44 Segundo Ana Fani A. Carlos, o processo de mundialização da sociedade urbana e sua produção espacial vai se 

realizar no plano do lugar. O lugar oferece ao movimento do mundo a possibilidade de se realizar de forma 

eficaz. As transformações da sociedade se dão também no plano do vivido, da vida cotidiana, o lugar como 

momento da reprodução da vida. 
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revela que este processo de produção/reprodução envolve novas estratégias e cria novas 

contradições. 

Os interesses divergentes que emergem do processo de reprodução espacial atual (do 

espaço urbano e constituição da sociedade urbana), encontram unidade no Estado que, por 

intermédio de estratégias de atuação, exerce seu poder no espaço, ganhando visibilidade em 

intervenções concretas. Mas, é também no plano institucional que as contradições desse 

processo vão aparecer. O espaço como elemento de dominação entra em contradição com o 

espaço da apropriação para realização da vida humana, que se revela pelos conflitos e lutas 

que aí se estabelecem. 

As transformações nas formas da metrópole vão ocorrer concomitantemente com 

transformações da vida cotidiana. A metrópole é a manifestação espacial concreta do processo 

de constituição da sociedade urbana que determina novos padrões, comportamentos e hábitos. 

Contém o global, articula os lugares na medida em que os aproxima e possibilita a 

simultaneidade – tudo acontece ao mesmo tempo em lugares diferentes e no mesmo lugar. 

Nesse sentido, a metrópole é lugar de expressão de conflitos e afrontamentos. Mas, é 

lugar também da manifestação do indivíduo e suas experiências socializantes procedentes da 

variedade das trocas que produz a sociabilidade na cidade; as relações criam o sentido dos 

lugares da metrópole, porque o lugar só pode ser apreendido em suas referências, pelo uso. 

Ao revelar a tendência entre a imposição de um espaço homogêneo e as condições de 

possibilidade à realização da vida, a metrópole revela também a luta em torno dos modos de 

apropriação do espaço e do tempo por um processo desigual, que acontece em seus 

fragmentos. 

Nesse sentido, torna-se possível apreender no uso do espaço, o inesperado e o 

espontâneo que vão dar origem aos pontos de referência da cidade, 

 

 

(...) onde a multidão improvisa a festa, a reunião, superpondo-se à rotina no 
igual e no repetitivo. Dessa feita as ruas, praças e avenidas, com suas marcas 

particulares e identificadoras, marcam o convívio e apresentam modos 

diferenciados de apropriação (CARLOS, 2001, p. 36). 

 

 

Na Região da Luz é possível apreender no uso do espaço o inesperado e o espontâneo, a 

reunião e o convívio; modos diferenciados de apropriação. Na figura 14, os habitantes 

improvisam “um bar” na calçada na Rua dos Gusmões. Eles moram no Hotel Triunfo e nos 
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fins de semana se encontram para conversar amenidades e descontrair. A mesa na calçada tem 

uma explicação
45

: 

 

 

A Rua dos Gusmões, aos fins de semana, é tranquila. Não tem movimento de 

carros, só de pessoas que não se incomodam em usar a rua como passagem. 

Aqui estamos perto de casa e temos onde comprar o que beber e comer. É só 
ir até a esquina da rua. 

Aqui eu tenho como ir para qualquer lugar da cidade e tudo o que preciso 

para viver eu encontro aqui. Tem comércio, restaurantes, mercado, tem os 

amigos e o meu trabalho, que é meu sustento. Eu posso até colocar uma 
mesa na calçada que não tem problema. Vou para o meu trabalho andando e 

converso com todas as pessoas no trajeto até o trabalho. Até a vendedora de 

talão de estacionamento já é minha conhecida. Onde eu vou encontrar tudo 
isso em outro lugar da cidade? 

 

 

 
Figura 14 - Moradores da Região da Luz em momentos de lazer. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

 

 

No depoimento de Antônio pode-se perceber a possibilidade de vivência, da 

centralidade, e o sentido que esse espaço tem para as pessoas. A área central da cidade é um 

espaço que tem conteúdo, as pessoas se identificam e vivem juntas, enxergam no outro o 

humano que a sociedade não quer enxergar. Nas outras áreas da cidade, as pessoas estão 

                                                             
45 Antonio, que me concedeu a entrevista, mora na Região da Luz há 08 anos e trabalha em um comércio de 

eletrônicos. Relatou que não se importa em morar no Hotel Triunfo. Entrevista concedida em 06 de março de 

2008. 
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fechadas em seus condomínios residenciais, protegidos por muros altos e grades de ferro de 

modo a lhes garantir “segurança e proteção” e permitir que vivam o individualismo moderno, 

o hedonismo. Mas, essa “segurança e proteção” trazem também a dúvida se é o homem 

(sujeito total) que está mesmo nesta prisão. 

Segundo Ana Fani Carlos, “as transformações do processo de reprodução do espaço 

urbano tendem a separar e dividir os habitantes na cidade em função das formas de 

apropriação determinadas pela existência da propriedade do solo urbano” (CARLOS, 1996, p. 

142), tornando a cidade mais fria e anônima. Para Damiani (2004, p. 30-31), “a radicalidade 

do processo é ainda mais crua: não há moradia e emprego para a maioria – faminta e alvo da 

violência (...). Na metrópole (...) agora e aqui: as pessoas estão perdendo tudo (...)”, a vida é 

banalizada ao limite, realidade que se verifica na Região da Luz, como se pode ver nas figuras 

15, 16 e 17. 

 

 

 

 

 
Figura 15 - O morador de rua é um mero objeto sem atrativos capaz de chamar  

a atenção dos transeuntes da Região da Luz. 
Fonte: Ângela Garcia, novembro de 2008. 
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Figura 16 - A criança, também moradora de rua, abatida pelo cansaço, dorme na Rua 

dos Andradas. 
Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

 

 

O Sr João (fig. 17),  morador de rua, na Avenida Duque de Caxias, declarou
46

: 

 

 

Eu tenho uma família, tenho uma esposa e 03 filhos. Trabalhava como 

agente de segurança em uma empresa de transporte de valores. Mas, sou 

viciado em bebidas alcoólicas e isso me fez perder o emprego e depois, a 
família e a moradia. Saí de casa e fui morar na rua. Antes de vir aqui para o 

centro eu morava embaixo de um viaduto perto da Rodoviária do Tietê. 

Vagando pela cidade eu cheguei ao centro e por aqui fiquei. Esta região aqui 
é mais movimentada, tem o pessoal do comércio que nos ajuda nos dando o 

que comer, nos dando cobertores e roupas também. Aqui também tem as 

praças, que são grandes e bonitas, com bancos e árvores. Tem também uns 

prédios bonitos. Tem tudo aqui e eu fiz bons amigos de rua aqui. Eu não 
roubo ninguém e nem poderia. Mas, os viciados em crack roubam para 

manter o vício, que é pior que o meu. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que 

a minha mulher se casou outra vez quando eu saí de casa porque fiquei 
desempregado e não consegui arrumar outro emprego por causa da 

referência que a empresa dava. Dizia que eu bebia e eu não consegui arrumar 

mais emprego. Então é assim dona: eu não tenho emprego porque sou 

viciado em bebida, porque não tenho emprego não tenho moradia e porque 
não tenho onde morar e não tenho um endereço, não tenho emprego. Então, 

eu não tenho nada, mas, tenho a rua e a ajuda de quem quer ajudar. 

 

 

                                                             
46 Entrevista concedida em 08 de março de 2008. 
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Figura 17 - Sr João e seus pertences pessoais em sua “casa” na Av. Duque de Caxias. 

Fonte: Fabiano Feitosa, março de 2008. 

 

 

Para essa gente despossuída de tudo, não contabilizados nos “censos demográficos”, 

resta a miséria absoluta e a sobrevivência da “caridade de quem os detesta”. São itinerantes 

dentro da cidade, habitam sem deixar rastros e a rua para eles, tem o sentido do morar. 

Ao falar da sua trajetória de vida, o Sr João nos descreve parte da dimensão do processo 

de reprodução da pobreza e da miserabilidade. O urbano não é para todos. Como itinerante 

dentro da cidade, o Sr. João elegeu a área central da cidade de São Paulo, sua moradia e a 

possibilidade de sobrevivência, ainda que na miséria absoluta. 

O que motivou Maria Aparecida e sua família a vir para a área central da cidade de São 

Paulo (conforme relatado anteriormente), embora tivesse uma moradia fixa na periferia, foi a 

busca pela superação dos limites e impossibilidades postos nessa sociedade urbana – ainda 

que em condições precárias de habitabilidade e de emprego – cuja economia se realiza 

negando o seu aspecto positivo: o acrescentamento de riqueza social, o desenvolvimento 

social e individual, negado quando se põe. “Realiza-se como negado. Potencialmente existe, 

no momento em que se torna real, se realiza invertido, como miséria, crise, destruição, 

desumanização, barbárie” (DAMIANI, 2004, p. 38). 

Ainda segundo Damiani (2004, p. 39), “a metrópole é a metáfora de todas as 

centralidades e das periferias que imediatamente essas implicam como tal”. 

No contexto da urbanização contemporânea, a exclusão urbanística é ignorada na 

representação da “cidade oficial”, as contradições não resolvidas se acumulam e permanecem 
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na base da existência de uns e de outros impondo no âmbito do vivido, estratégias e lutas à 

sobrevivência no urbano, determinando o nível de apreensão possível do indivíduo na 

metrópole. 

Na metrópole há também, ao lado das ruas, praças e avenidas, os espaços semipúblicos; 

espaços comerciais, regidos por normas, organizados e vigiados, não acessíveis a qualquer 

hora e nem a qualquer um, locais de segregação que, para Carlos (2001, p. 37), “se tornam o 

domínio por excelência de relações sociais entre estranhos” cujo uso revela a relação do 

espaço com o indivíduo no mundo moderno. 

Na Região da Luz, podem-se verificar também locais de segregação organizados e 

regidos por normas, ou seja, o seu conjunto de obras arquitetônicas, ainda que 

paradoxalmente “locais de uso público”. O Complexo Cultural Estação Júlio Prestes, que 

abriga a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Sala São Paulo – por exemplo, 

não é acessível aos transeuntes e usuários dessa área. 

A classe social dominante, que obviamente detém o domínio sobre o uso desse espaço, 

é mantida à distância dos usuários da Região da Luz, e dessa forma, administra, aprofunda, 

reafirma e reproduz as desigualdades e as contradições no âmbito da vida social. Cabe dizer 

que aos “frequentadores” da Sala São Paulo é possível ir aos eventos que aí acontecem sem 

serem notados como também são “poupados” de ver a luta pela apropriação do espaço e 

possibilidades de sobrevivência na Região da Luz de seus usuários (tidos com causa e razão 

da decadência da área), pois, estrategicamente, o acesso ao interior da Sala São Paulo se dá 

por um estacionamento subterrâneo que se localiza no lado oposto a entrada principal da 

Estação Júlio Prestes. 

A Praça Júlio Prestes, integrante desse Complexo Cultural, é apropriada também por 

transeuntes e moradores de rua da Região da Luz. 

Para a classe dominante, as contradições no nível do vivido de um espaço planejado e 

funcional, o espaço da metrópole, não se expõem. 

O Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, cuja concepção e implantação se 

deram a partir de um convênio firmado entre o Estado de São Paulo e a Fundação Roberto 

Marinho, também não é acessível aos usuários da Região da Luz, ainda que, pelo discurso 

oficial, o acervo do Museu da Língua Portuguesa, “o nosso idioma, é um patrimônio 

imaterial, logo não pode ser guardado em uma redoma de vidro, e assim, exposto ao 

público”
47

. 

                                                             
47 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Museu da Língua Portuguesa - Estação da Luz. 
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A visitação ao Museu da Língua Portuguesa em dias de semana é feita mediante 

aquisição de ingresso de entrada, no valor de R$ 6,00. Aos sábados, a entrada é gratuita, o que 

pressupõe que qualquer indivíduo pode visitá-lo. Mas, essa gratuidade não se aplica para 

alguns transeuntes da Região da Luz, sempre impedidos pela “segurança” do Museu e pela 

Guarda Civil Metropolitana, de ir além dos limites da calçada, e assim, mantêm e aprofundam 

a segregação socioespacial além de legitimar o que Ana Fani Carlos define como o 

estabelecimento de relações sociais entre estranhos. 

Na figura 18, um casal
48

 que mora na Praça Júlio Prestes, improvisa um “fogão” 

diariamente para preparar suas refeições. Para esse casal, a rua e a praça, também contêm o 

sentido do morar e a Região da Luz, pelo movimento de pessoas e estabelecimentos 

comerciais, garante o sustento diário, e o estabelecimento de relações sociais. Eles 

declararam
49

: 

 

 

Morar na Praça Julio Prestes foi a solução que encontramos para nossa 
sobrevivência. Não temos emprego, também não temos casa, a gente não 

estudou muito. Viemos para São Paulo porque pensamos que aqui era 

melhor, que tinha emprego. Viemos do norte. Não foi o que encontramos. O 

pouco de dinheiro que a gente tinha acabou e viemos morar na rua. Estamos 
na rua há 05 anos. Aqui a gente sempre ganha alguma coisa: comida, roupas, 

cobertor, dinheiro. Também conhecemos os outros moradores da praça. A 

gente é como se fosse uma família. Às vezes, a gente discute um com o 
outro, mas, isso é normal. Todo mundo aqui luta para sobreviver. Hoje nós 

vamos almoçar um pedaço de frango que o dono do açougue deu pra gente.  

É difícil viver assim, na rua, as pessoas têm medo da gente. Esquecem que 

nem todo pobre é bandido e ruim. Por enquanto, nós vamos ficar aqui na 
praça. O lugar é muito bonito, tem árvores, tem sombra para dormir e tem 

gente. Um protege o outro. 

                                                             
48 Esse casal optou por não ter seus nomes divulgados, assim como também, não permitiram que fossem 

fotografados. Alegaram que a imagem deles não é bonita e que estavam com as roupas sujas. 
49 Entrevista concedida em 18 de junho de 2008. 
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Figura 18 - Fogão improvisado na Praça Júlio Prestes. 

Fonte: Ângela Garcia, junho de 2008. 

 

 

Nesse contexto, o poder controla o uso e o tempo do uso dos lugares, assim como o 

fluxo, constituindo a identidade abstrata que invade a vida cotidiana, transformando-a, onde 

os signos proporcionam o modelo de manipulação das pessoas e da consciência e organizam 

as relações sociais. Mas, os momentos da vida na metrópole são constituídos também de fatos 

que permitem pensar a sociedade urbana com base na vida cotidiana, na metrópole, pois, o 

cotidiano não se realiza sem espaços e tempos apropriados independente das separações ou do 

grau de exclusão que comporta. 

A sociedade urbana, em sua constituição, vai produzir transformações nas relações 

espaços-temporais que podem ser entendidas nos atos da vida cotidiana. O tempo parece 

acelerar-se, assim como se alteram os modos como as pessoas se identificam com o lugar 

onde moram, decorrente das possibilidades e limites de apropriação/uso do mesmo 

(CARLOS, 2001). 

Pode-se dizer que há uma contradição entre o tempo da vida, que se expressa na vida 

cotidiana (relações sociais) e o tempo de transformação da cidade, que produz, sobretudo, na 

metrópole, formas fluídas e mutáveis que podem ser entendidas nos atos da vida cotidiana, 

revelando nova articulação entre o espaço e o tempo. 

Entretanto, ao se olhar o espaço ao nosso redor, não se vê o tempo, vive-o. Cada lugar 

possui sua idade e seu traço e, assim, o tempo se inscreve no espaço. O uso do espaço é o 

emprego do tempo. 
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O desencontro que se instaura entre o tempo de transformação do espaço da metrópole e 

o tempo da vida do indivíduo vai produzir, do ponto de vista do habitante, o que Ana Fani 

Carlos denomina estranhamento, que invade a prática do habitante, tolhendo seus passos e 

limitando seu corpo: 

 

 

Diante de uma metrópole em que a morfologia urbana muda e se transforma 

de modo muito rápido, os referenciais dos habitantes, produzidos como 
condição e produto da prática espacial modificam-se em numa outra 

velocidade. Produzindo a sensação do desconhecido e do não identificado. 

Aqui as marcas da vida de relações (e dos referenciais da vida) tendem a 
desaparecer, ou a se perder para sempre. A ideia do estranhamento liga-se à 

ideia de que a atividade produtiva tende a apagar, no capitalismo, seus 

traços, marcando o desencontro entre sujeito e obra (...) momento em que 
a cidade se reproduz como exterioridade em relação ao sujeito (CARLOS, 

2001, p. 32, grifo do autor). 

 

 

As mudanças no uso do espaço e as transformações do espaço urbano pelas mudanças 

efetuadas nas formas da cidade – atualmente metrópole – resultantes das transformações no 

processo produtivo vão produzir transformações nos tempos da vida cotidiana, nas relações de 

vizinhança, nos modos de apropriação/uso dos espaços públicos. Novas contradições vão 

emergir no processo entre a dominação e a apropriação do espaço: abundância e raridade, 

fragmentação e homogeneização (CARLOS, 2001). 

Redefine-se o sentido do uso do espaço com a imposição de mudanças aos modos de 

apropriação do mesmo sob normas bem definidas. As novas necessidades engendradas pelas 

transformações no processo produtivo vão se impor como interrupções na forma da metrópole 

e esse processo vai gerar o não reconhecimento do habitante com os lugares da vida e com o 

outro; como consequência, a redefinição das relações sociais. 

A velocidade do processo de transformação da cidade e os diferentes ritmos impostos na 

esfera da produção invadem o domínio da vida cotidiana. O espaço urbano produzido e 

reproduzido como mercadoria produz o espaço do poder que reduz o uso sob a égide da 

organização do espaço, rompendo a relação sujeito-produto, ou seja, a cidade, como produto 

humano, confronta-se com o próprio homem e o estranhamento marca um desencontro entre o 

habitante e a cidade, “desencontro entre a vida como modo de apropriação e a cidade como 

produto; condição e produto da reprodução do capital” (CARLOS, 2001, p. 331). 

A vida se realiza em atos de apropriação e o sentido da apropriação contém a relação 

entre necessidade e desejo, espaço e tempo. O tempo não é uma ilusão e ele se revela no 
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uso/apropriação do espaço, que por sua vez, é a materialização concreta de relações sociais 

que se realizam em determinado momento com o emprego do tempo. Espaço e tempo são 

indissociáveis. 

O momento atual, de constituição da sociedade urbana, é marcado por uma nova relação 

espaço-tempo. Para Ana Fani Carlos, o tempo é efêmero e o espaço, amnésico, ou seja, o 

tempo perde substância e o espaço em constante mutação transforma-se em distância; 

redefinidos, tempo e espaço tornam-se abstratos, esvaziam-se de sentido, contribuindo para a 

produção de uma identidade abstrata e o estabelecimento de relações sociais em um espaço 

produzido sem referenciais, processo que está na origem da constituição do espaço amnésico. 

Nesse contexto, o tempo se acelera e torna a cidade obsoleta, degrada o eterno e o contínuo, 

impondo o tempo rápido, de curta duração, ou seja, o tempo efêmero (CARLOS, 2001). 

O espaço da metrópole reconstruído constantemente modifica o uso que se torna cada 

vez mais normatizado. O espaço se reproduz na direção do homogêneo com a profusão de 

formas simétricas impostas como modelos, ao mesmo tempo em que fragmentado e mundial, 

contexto em que se constitui a sociedade urbana que vai impor novos padrões de 

comportamento e a instauração do cotidiano. No cotidiano urbano vai se realizar todas as 

abstrações. 

Desse modo, o ritmo das transformações da cidade em seu processo de reprodução 

expõe a transformação no uso do espaço e em suas possibilidades; agora o uso do espaço se 

realiza pela mediação da troca, esvaziando seu sentido e a relação entre as pessoas é 

submetida a uma relação entre objetos; momento em que se dá a alienação do homem no 

mundo. 

Para Ana Fani Carlos, 

 

 

A metrópole, que se transforma em vertiginoso e contínuo jogo de 

impressões brevíssimas, aponta a construção de um mundo sem espessura, 

sem memória, pois a fluidez elimina a sensação do que dura e persiste, 

destruindo a identidade habitante-lugar. A tendência à queda dos 
referenciais, o desaparecimento das marcas do passado histórico na e da 

cidade (...) transformam a vida, atomizando-a e acentuando os sentimentos 

de angústia e solidão presentes na grande cidade, pelo distanciamento entre o 
homem e o outro, pela dissolução das relações sociais, pelo esfacelamento 

das relações familiares, pela mudança das relações dos homens com os 

objetos, pela perda do conteúdo do trabalho e pela redução dos modos de uso 
do espaço (CARLOS, 2001, p. 36). 
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Ao habitante impõe-se a subtração do conhecido, um “cenário” composto por ausências 

e vazios, objetos, coisas e pessoas desconhecidas e o estranho passa a dominar a dimensão da 

vida e do vivido, tornando o habitante um ser permanentemente vigilante. O plano do 

estranhamento nada mais é que o plano do vivido. 

Assim, anuncia-se a constituição da sociedade urbana, que produz e reproduz um espaço 

homogêneo, constituído por meio da eliminação de pontos de encontro, eliminando 

referências e destruindo a memória social, definido por estratégias que garantem a reprodução 

do capital implicando um dinamismo econômico que engendra a construção de outra cidade; a 

metrópole mundial, produzida em função do desenvolvimento das necessidades de 

acumulação e da concentração de elementos da realidade urbana atual, lugar onde o indivíduo 

vive a condição das separações. 

A metrópole vai se transformar na cidade dos negócios e vai ser tomada por atividades 

que vão exigir a constituição de novas áreas de centralidade em função dos novos usos ditados 

pelas mudanças do setor produtivo que estabelecem uma hierarquia espacial ao mesmo tempo 

em que vão proporcionar o esvaziamento de outras centralidades; processo que vai se realizar 

de forma concentrada no espaço, produzindo o fenômeno da raridade do espaço em 

determinadas parcelas da metrópole. 

A reprodução do espaço no momento atual com a generalização da urbanização produz 

uma nova contradição, que se refere segundo Ana Fani Carlos, 

 

 

à diferença entre a antiga possibilidade de ocupar áreas como lugares de 

expansão da mancha urbana (...) e sua presente impossibilidade diante da 

escassez. Nesse processo, o espaço, na condição de valor, entra no circuito 

da troca geral da sociedade (produção/repartição/distribuição), fazendo parte 
da riqueza e constituindo raridade (CARLOS, 2001, p. 22). 

 

 

Ainda segundo Ana Fani Carlos, no momento atual do processo de reprodução, a 

propriedade privada do solo urbano se torna um limite à expansão econômica capitalista, ou 

seja, o espaço social tornado mercadoria é apropriado privativamente criando limites à sua 

própria reprodução entrando em contradição com as necessidades do desenvolvimento do 

próprio capital, o que significa que a raridade “é produto do próprio processo de produção do 

espaço, ao mesmo tempo em que sua limitação” (CARLOS, 2001, p. 22). 

A propriedade privada do solo urbano como um dos elementos geradores da raridade do 

espaço em lugares específicos não é condição única, pois, a raridade não ocorre em qualquer 



60 

 

lugar do espaço e sim em determinados pontos do espaço, associada à centralidade no 

contexto determinado do processo de urbanização. A escassez do espaço em determinados 

lugares da metrópole requer a liberação de parcelas do espaço ocupado para a criação de áreas 

destinadas a novos usos visando à expansão da atividade econômica bem como a supressão 

dos direitos conferidos aos proprietários do solo urbano, o que vai acontecer mediante a 

aliança capital-Estado. 

Tal situação é verificada atualmente na Região da Luz a partir da aprovação pelo Poder 

Público Municipal do instrumento de Concessão Urbanística
50

 que legitima a propriedade 

urbana em sua “nova fase”. 

O processo de mercantilização do espaço vai produzir a mobilização do capital; 

consequentemente vai promover a deterioração ou destruição de outros lugares, a produção de 

novas áreas de centralidade, a imposição de novos modos de apropriação e o estabelecimento 

de novos usos que excluem e incluem os habitantes: processo que ocorre na área central da 

cidade de São Paulo. 

As mudanças espaciais na metrópole ocorrem, hoje, em ritmo acelerado revelando 

rupturas que transformam partes dela e não a metrópole de maneira uniforme. Disso resulta a 

redefinição constante dos lugares dentro da cidade, assim como, o seu uso. 

Nesse contexto, os processos de renovação urbana vão acontecer de modo descontínuo e 

diferenciado nos fragmentos espaciais da metrópole e não em sua totalidade. Novas formas 

espaciais são criadas destinadas a outros fins que não os originais, transformando cada vez 

mais, os espaços de uso. Assim também se dá na cidade de São Paulo; “processos que podem 

ser entendidos como momentos do processo de reprodução do espaço que revelam processos 

gerais” (CARLOS, 2004, p. 52). 

Dessa forma, o espaço urbano comercializado, fragmentado e vendido em parcelas, 

torna-se ao mesmo tempo global e pulverizado, lógico, mas, totalmente recortado, o que 

suscita contradições que vão eclodir no plano institucional – momento em que a propriedade 

privada do solo vai se realizar como investimento em uma economia globalizada e em um 

espaço tornado neutro pela racionalidade do planejamento estratégico. 

Nesse sentido, a classe dominante possui duplo poder sobre o espaço: pela propriedade 

privada do solo, generalizada, e pela globalidade no que diz respeito ao conhecimento, a 

estratégia e ação do Estado, gerando conflitos entre o espaço concebido e o espaço percebido 

e vivido e contradições entre os planos gerais do planejamento e os projetos parciais dos que 

                                                             
50 O instrumento de Concessão Urbanística e o Projeto Nova Luz serão analisados em capítulo específico. 
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comercializam o espaço. A classe dominante cria os espaços de raridade necessários à 

reprodução do capital, engendrando transformações espaciais que vão impor e reorientar a 

apropriação/uso do espaço pelos indivíduos. 

O fenômeno da raridade, portanto, está ligado à concentração no espaço urbano, em 

áreas determinadas estrategicamente, de elementos da realidade urbana que possibilitam o 

desenvolvimento do capital e que no restante do espaço parecem escassos, ou seja, a raridade 

se espacializa e se localiza. 

Os bens que outrora foram raros, como os alimentos, por exemplo, se tornam 

abundantes em lugares específicos do planeta, ou seja, nos lugares mais desenvolvidos no 

sentido do econômico, e aqueles bens, outrora abundantes, como o espaço, o tempo e depois a 

água, a terra e a luz, se tornam raros. Os signos da natureza e do natural se multiplicam 

suplantando a natureza real. Impõe-se a reprodução de tudo que foi a natureza e os elementos 

da natureza entram nos circuitos da produção, reprodução e distribuição e passam a ser 

vendidos. “Uma árvore, uma flor, um perfume tornam-se signos da ausência: ilusória e fictícia 

presença” (LEFEBVRE, 2004, p. 36). 

Quanto à centralidade – da concentração em determinadas áreas de elementos da 

realidade urbana, portanto, centralidade urbana – ela é fundamental ao fenômeno urbano e 

abarca a problemática do espaço
51

, pois, ela não concerne ao espaço social, mas também ao 

espaço mental, reúne-os de forma a superar as cisões e separações entre o sujeito e o objeto, 

entre o inteligível e o sensível. Não importa qual é o lugar da concentração, da acumulação. 

Cada centro pode ser concebido duplamente: cheio e vazio, infinito e finito. 

Assim, a centralidade (mental e social) se define pela reunião e encontro do que 

coexiste em um espaço: amontoado de coisas, objetos, pessoas, produtos, obras, multidões, 

signos, símbolos, atos, situações, relações práticas. Nesse sentido, para Henri Lefebvre, a 

centralidade é uma forma nela mesma vazia, mas que reclama um conteúdo, aproximando-a 

da forma lógica, ou seja, há uma lógica da centralidade. Forma que implica a simultaneidade e 

que dela resulta: simultaneidade de tudo o que se possa reunir e acumular em um ponto ou em 

torno desse no espaço, num ato do pensamento ou num ato social. 

Nesse sentido, a centralidade urbana se quer e se faz totalizante, pretendendo definir 

uma racionalidade superior política, estatal e urbana – coerência e coesão, estrategicamente, 

condensando riqueza e poder, meios de ação, informação, conhecimento, ideias e decisão. 

                                                             
51 A problemática do espaço nesse sentido, diz respeito às novas contradições suscitadas pela extensão do 

capitalismo ao espaço, que deram lugar a representações que contornam os problemas mascarando precisamente 

as contradições. 
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Segundo Henri Lefebvre, a cidade como meio de produção, em um primeiro momento, 

aproxima os elementos da produção uns dos outros por meio da reunião dos mercados, a 

saber: o mercado dos produtos da agricultura e da indústria, mercados locais, nacionais e 

mundiais, mercado dos capitais, do solo, dos signos e símbolos. Ela atrai para si tudo o que 

nasce da natureza e do trabalho em outros lugares e nesse sentido, a cidade não cria nada, mas 

centraliza as criações. 

No entanto, a cidade cria tudo, pois, nada existe sem troca e sem relações. Ela cria 

exatamente a situação urbana, na qual, as coisas diferentes sucedem-se uma das outras e não 

existem separadamente, mas, segundo suas diferenças. O “urbano, indiferente a cada 

diferença” que ele contém e considerado como indiferença, não é indiferente a todas as 

diferenças, pois ele as reúne (LEFEBVRE, 2004, p. 111, grifo do autor). 

Nesse sentido, ainda segundo Henri Lefebvre: 

 

 

A cidade constrói, destaca, liberta a essência das relações sociais: a 
existência recíproca e a manifestação das diferenças procedentes dos 

conflitos, ou levando aos conflitos. A cidade, o urbano, não são a razão e o 

sentido desse delírio racional? (LEFEBVRE, 2004, p. 111). 

 

 

A cidade guarda, ainda que no curso de sua própria explosão, nos seus fragmentos, a 

importância do uso. 

No processo da sua realização, a concentração se rompe e engendra outro centro, uma 

periferia, outro lugar. A cidade (a realidade urbana), como lugar da simultaneidade não possui 

um conteúdo específico; tudo a ela vem e tudo nela vive o que configura uma abstração 

concreta vinculada à prática social; nesse sentido, a centralidade é lugar da estratégia 

(coerência e coesão), ao mesmo tempo em que pode explodir com a perda da sua identidade. 

A criação de novas áreas de centralidade, portanto, não é mais que a criação artificial de 

espaços urbanos, como local único, ainda que possa ser reproduzido e reproduzido sem 

limites, capaz de acumular e concentrar riquezas e distribuir ou canalizar lucros. 

Como cumulativo de todos os conteúdos, para Henri Lefebvre, o urbano é uma 

“forma”
52

 que se liga à lógica da forma – o que possibilita calcular, quantificar e programar 

                                                             
52 Henri Lefebvre entende o espaço urbano como uma forma. Para Ana Fani A. Carlos, o espaço urbano não é 

uma forma e sim condição, meio e produto de reprodução da sociedade; está sempre em movimento, é um 

processo social. Propõe-se nesse trabalho o entendimento do espaço como condição, meio e produto da 

sociedade. 
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tudo no urbano – e se liga também à dialética dos conteúdos – diferenças e contradições dos 

conteúdos. Assim, o urbano tende à centralidade (centro de decisão) e à policentralidade 

(tendência de constituição de diferentes centros complementares voltados à dispersão e a 

segregação), o que confere ao espaço urbano o lugar de raridades ou do poder, no momento 

em que pode se esvaziar e excluir seu conteúdo a priori. 

O que se tem, portanto, é que o espaço calculado, explorado, demarcado, conhecido e 

reconhecido possibilita sua ocupação, seu preenchimento e sua transformação. Os 

conhecimentos e informações vindas de outros lugares, próximos ou não, podem ser reunidos 

em um ponto qualquer, o que pressupõe anular as distâncias e desprezar a materialidade 

dispersa no espaço e no tempo. Esse fato nos impõe diante de uma nova capacidade de 

concentração que engendra a fragmentação do espaço, tornando-o raro em torno dos centros 

onde é pulverizado e vendido em lotes e em parcelas, tornando-o também o meio das 

segregações e da dispersão dos elementos da sociedade para as periferias. 

Nesse contexto, a realidade urbana torna-se causa e razão e a problemática urbana 

impõe-se à escala mundial, modificando as relações de produção sem transformá-las, 

tornando-se força produtiva. O espaço e a política do espaço exprimem as relações sociais, 

mas reagem sobre elas. A realidade urbana se afirma e se confirma como dominante pela 

problemática urbana, o que Henri Lefebvre denomina como “fase crítica”
53

, ou seja, a 

problemática urbana no processo geral. 

Os aspectos da problemática urbana, do espaço urbano – homogeneidade e 

fragmentação, abundância e raridade – fazem parte da fase crítica, que “comporta um branco 

(um vazio), ou um momento sombrio (uma “caixa preta”), ou, ainda, que ela designa um 

campo cego” (LEFEBVRE, 2004, p. 36, grifo do autor). 

Na fase crítica, a natureza é devastada pela industrialização e pela urbanização e depois, 

produzida e reproduzida para ser vendida; o urbano torna-se objetivo, ou seja, sentido e fim, 

pelos atos e ações dos arquitetos e urbanistas e seus promotores, a saber, o Estado e o capital.  

Nesse sentido, Henri Lefebvre nos aponta que hoje, entre o industrial e o urbano existe 

um campo que não se vê (campo cego) e que tal cegueira advém do fato de se olhar para o 

campo novo, exatamente o “urbano” com os olhos e conceitos formados por uma prática, uma 

teoria e um pensamento analítico fragmentador e especializado, redutor da realidade em 

formação. 

                                                             
53 Segundo Henri Lefebvre, o processo que descreve a fase crítica diz respeito ao eixo espaço-temporal que 

determina a 1ª fase crítica como sendo o momento que a agricultura é subordina à industrialização e a 2ª fase 

crítica é o momento da subordinação da indústria à urbanização. 
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O urbano, o espaço urbano segundo Henri Lefebvre, não é visto, sobretudo pela 

ocultação, ou seja, o que se olha, na verdade, não é o que se enxerga. O cotidiano, fabricado 

segundo as coações de um processo produtivo em que o valor de troca se sobrepõe ao valor do 

uso, impede o indivíduo saltar para o “urbano”, que se libertaria das determinações e das 

coações. 

A realidade urbana antes de nascer e de se afirmar já contêm, ao mesmo tempo, a 

redução mental e social. O não ver implica uma ideologia que apresenta os fatos e o modo de 

percebê-los e depois a representação e a interpretação dos mesmos engendrando 

desconhecimentos e mal entendidos (LEFEBVRE, 2004). 

O campo cego instala-se nas representações pelas interpretações da realidade 

apresentada; é mental e social ao mesmo tempo. Não se trata de distinguir o que permanece na 

obscuridade e o que é iluminado, de revelar o que não se sabe e o que não se pode elucidar. O 

que existe no campo cego é o insignificante, porque desconhecido. O poder da ideologia e da 

linguagem ou iluminam outros campos ou fazem surgir campos fictícios. Trata-se de um 

projeto ideológico amparado pela sustentabilidade que ofusca toda a crise. A realidade e a 

representação estão juntas e o cindir faz perder a possibilidade da crítica. 

Cabe aqui retomar o conceito de urbanização crítica adotado por Amélia Luisa Damiani 

no sentido de elucidar o processo social em curso, processo de desumanização que estamos 

vivendo diante de todas as impossibilidades. 

 

 

(...) a urbanização é crítica. Se existe urbanização para uns, deixa, por isso, 

de existir para outros, a menos que se coloque como necessidade radical; isto 

é, nesta forma de produzir o mundo, não é possível a urbanização para todos: 

é preciso enfrentar a propriedade privada e sua capitalização, com a 
produção do espaço. (...) O mundo de uma economia que se realiza 

criticamente é urbanização crítica. O urbano como centralidade de culturas, 

festas, desejos, encontros, necessidades, que é negado, é a urbanização 
crítica. (...) A tábua rasa da história, o seu varrer, a produção da 

obsolescência precoce dos produtos vários, incluindo a cidade, para afirmar 

novos produtos, é a urbanização crítica. Fragmentos reunidos criam o 

Frankenstein, mimese da humanidade do homem. Se fossemos perguntar: 
onde não se vive isso? A resposta seria: este lugar de abrigo não é a 

metrópole (DAMIANI, 2004, p. 30-39, grifo do autor). 

 

 

O “urbano”, o novo campo ainda ignorado e desconhecido, é o lugar onde o que é 

soberano e incontestável: a razão, a história, o Estado e o homem, passam a ser relativizados. 

Para vê-lo e explorá-lo torna-se necessário uma conversão que abandone a ótica e 
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perspectivas anteriores, pois, nesse novo campo as diferenças são conhecidas, reconhecidas, 

concebidas, consideradas; ganham novos significados. Retoma-se o que destacou da natureza 

por um pensamento que considera todos os elementos, a totalidade. “A reflexão acerca da 

sociedade urbana, reúne os dados estabelecidos e separados pela história” (LEFEBVRE, 

2004, p. 44) e nesse sentido, o “urbano” só pode se colocar a partir do ponto de vista da 

reunião, do encontro e da simultaneidade, reencontrando em outra escala, a cidade. 

O que se constitui é um espaço-tempo urbano não definido pela racionalidade da 

realidade urbana atual, um espaço-tempo diferencial, onde o lugar e o momento existem em 

seu conjunto por meio dos contrastes e oposições que vinculam cada lugar e cada momento a 

outros lugares e outros momentos, distinguindo-os, sem abstrações. 

A realidade urbana atual é contradição concreta. O centro urbano é preenchido e 

ocupado até sua saturação, tornando-o impossível, remetendo-o a outro centro, outra 

centralidade possível. A unidade, a totalidade, jamais é atingida. Este centro urbano também 

organiza em torno de si a raridade; frequentemente propõe e supõe a concentração de tudo que 

existe no mundo e na natureza em qualquer ponto – o espaço urbano carrega em si sua própria 

negação, evoca e provoca a concentração e a dispersão, tornam as particularidades locais, 

regionais e nacionais, diferenças, tende a homogeneização, promovendo ao mesmo tempo, as 

separações e segregações (LEFEBVRE, 2004). 

Nesse sentido, a realidade urbana atual, com sua problemática e sua prática, é ofuscada 

pelo urbanismo (ideologia e prática) por intermédio da aplicação de uma racionalidade 

estrategicamente determinada, tornando o espaço urbano o lugar e objeto das estratégias, uma 

projeção do tempo, reagindo sobre ele e permitindo dominá-lo e explorá-lo. 

Contudo, nenhum lugar urbano é idêntico a outro, o que significa dizer que a sociedade 

urbana possui uma lógica e um movimento dialético, imanentes, quando da sua formação, 

constituição e reprodução. 

O “urbano” considerado como campo novo, não é concebido simplesmente como 

espaço vazio repleto de objetos. Para Henri Lefebvre, o “urbano” é: 

 

 

Uma virtualidade, um possível-impossível que atrai para si o realizado, uma 

presença-ausência sempre renovada, sempre exigente. A cegueira consiste 

em não se ver a forma do urbano, os vetores e tensões inerentes ao campo, 

sua lógica e seu movimento dialético, a exigência imanente; no fato de só se 
ver coisas, operações, objetos (funcionais e/ou significantes de uma maneira 

plenamente consumada). No que concerne ao urbano, há uma dupla 

cegueira. Seu vazio e sua virtualidade são ocultos pelo preenchimento. (...) O 
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urbano, velado, escapa ao pensamento que se cega e se fixa apenas nas 

luminosidades atrasadas em relação ao atual (LEFEBVRE, 2004, p. 44). 

 

 

Nesse contexto e diante do exposto, resulta que a análise da realidade urbana atual 

impõe o entendimento das contradições e cisões que produziram uma realidade mutilada e o 

entendimento do mundo em um movimento constante, o entendimento do mundo como uma 

totalidade. 

A análise da metrópole requer ir além do limite estreito da produção do espaço como 

mercadoria e do indivíduo como força de trabalho. O espaço urbano tem que ser pensado 

como produção social que se materializa no território passível de ser apreendido e apropriado 

pelo homem como condição de reprodução da vida. 

Para Ana Fani Carlos significa pensar: 

 

 

(...) os limites e as possibilidades da noção de cidade, que aparece, para nós, 

como a expressão mais contundente do processo de produção da humanidade 
sob o desenvolvimento da reprodução da vida humana ao longo da história 

(CARLOS, 2001, p. 40). 

 

 

Assim, a construção de um pensamento sobre a cidade como lugar do possível requer a 

reflexão sobre o sentido da vida e como ela se realiza, significa pensar a plena dimensão do 

homem que vem sendo reduzido à condição de usuário da cidade. Nesse sentido, torna-se 

necessário ir além dos limites da produção e reprodução do espaço abstrato, resgatar a 

dimensão da consciência transparente, reavivar a lucidez, o que nos impõe o exame do real e 

do possível no vivido, no nível do cotidiano e a partir daí, o real como projeto do possível-

impossível, a exploração do possível-impossível, que para Henri Lefebvre, teria o nome de u-

topia; a única que permite pensar e agir. 

O que se tem, no momento atual, segundo Seabra é a auto-segregação como recurso 

estratégico cujo objetivo é: 

 

 

Administrar a separação consumada nos territórios do urbano. Em 

decorrência, a apropriação, que é fruição de tempo e de espaço sob 

determinações e imperativos do movimento da propriedade em geral, é 
coagida, restringida, permitindo às experiências do âmbito do viver, apenas o 
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nível do irrisório, dado ao fato que nada pode substituir aquilo que foi a 

maior de todas as riquezas: a cidade (SEABRA, 2004, p. 194). 

 

 

A análise do urbano, portanto, deve levar à construção de um projeto capaz de pensar a 

cidade como lugar onde grupos podem reencontrar-se, lugar das coações e da liberdade, de 

conflitos e de alianças, de ideias e oportunidades não oficiais, produto de uma prática espacial 

renovada, revelando o sentido dessa prática; a das apropriações reais e possíveis. O direito à 

cidade que só pode ser concebido como direito à vida urbana, transformada e renovada. 
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2. A RENOVAÇÃO URBANA NA REGIÃO DA LUZ: O PROJETO 

NOVA LUZ E A CONCESSÃO URBANÍSTICA 

 

 

 

Cambia lo superficial 

Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo. 

 

Mercedes Sosa 

 

 

 

As renovações urbanas que tragam a metrópole e que aparecem sob a forma 

fragmentária de renovação de parcelas da metrópole, não impedem o indivíduo de criar 

novas/outras possibilidades de encontro e de construção de lugares de resistência onde os usos 

tendem a escapar das exigências da troca, iluminando outra dimensão da vida que aquela 

unicamente ligada à produção material e ao uso instrumental do espaço. Ao percorrer a 

cidade, se reconhece a vida e a prática urbana, a possibilidade de realização da sociabilidade, 

de criação e de realização da espontaneidade, ou seja, a apropriação do espaço da cidade que 

envolve todos os sentidos e por isso mesmo, os desejos, realidade verificada na Região da 

Luz. 

Por se constituírem em intervenções pontuais, as renovações urbanas não atingem a 

metrópole integralmente e de maneira uniforme, portanto, vão se realizar de modo 

fragmentário, embora se encontrem articuladas a uma totalidade espacial mais ampla que diz 

respeito ao movimento da reprodução espacial da metrópole e assim, só têm sentido nessa 

dimensão. 

Todavia, as articulações que vão ocorrer entre o capital e as políticas de gestão do 

espaço (sua produção e reprodução) interferem de modo determinante nos usos e funções dos 

lugares e dessa forma, transformam o plano da prática espacial, o plano do vivido, por meio 

da intervenção na vida cotidiana (CARLOS, 2001). 

Dessa forma, pode-se dizer que a análise do Projeto Nova Luz se contextualiza no 

conjunto de metamorfoses da metrópole paulista, que se revela a partir das relações entre o 

Estado e os agentes envolvidos na produção/reprodução do espaço no mundo moderno. 
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Por meio de variados discursos do Poder Público e agentes privados
54

, com apelo seja 

da necessidade de retorno ao coração da cidade de São Paulo, ou da necessidade de estancar o 

processo de decadência da Região da Luz por ser uma importante região em função do seu 

patrimônio material e cultural, ou ainda, para solucionar a chamada “desordem e o caos 

urbano” que se encontra essa região
55

, o Projeto Nova Luz se impõe como necessário a toda a 

sociedade. 

O que se concretiza, na realidade, é que a idealização do Projeto Nova Luz tem por 

princípio a ideia de uma cidade organizada como atividade lucrativa por meio da otimização 

de seu uso, ou seja, a cidade, por meio dos discursos oficiais e extra-oficiais, é vista em uma 

relação custo-benefício, esvaziada de seu sentido humano, engendrando uma leitura redutora 

da cidade, que reduz o espaço de realização da vida ao espaço da circulação e dos fluxos de 

informações e de mercadorias. Consequentemente, o espaço será valorizado pelas obras de 

infra-estrutura necessárias de modo a possibilitar aos proprietários do solo urbano auferir 

lucros extras e, nesse contexto, aprofunda-se a fragmentação e a segregação socioespacil 

(CARLOS, 2001). 

Esse processo de reprodução espacial na metrópole se realiza articulando o nível 

político que se revela na gestão política do espaço, o nível econômico que produz e reproduz 

o espaço como condição, meio e produto da acumulação e o nível social que nos coloca 

“diante das contradições geradas na prática socioespacial como plano da reprodução da vida”; 

articulação que se efetiva pela “mediação do Estado, que organiza as relações sociais (e de 

produção) por meio da reprodução do espaço” (CARLOS, 2001, p. 107). 

O espaço produzido e reproduzido como mercadoria reprodutível se generaliza e, nessa 

condição, é fragmentado e comercializado em parcelas no mercado por meio de um processo 

que se fundamenta em uma relação de troca baseada no uso que tem como condição a 

propriedade privada do solo urbano.  

Subdividido e pulverizado, o espaço aparece como condição necessária à reprodução e 

como barreira à acumulação e é nesse contexto, que a condição de propriedade privada de 

parcelas do espaço entra em conflito com as necessidades de reprodução do capital, pois, 

pulverizado e fragmentado, o espaço se torna raro nas áreas centrais da metrópole, e nesse 

caso, só o Estado pode intervir de modo a liberar grandes parcelas do espaço necessárias ao 

crescimento, desenvolvimento e reprodução capitalista, o que faz a partir da adoção de 

                                                             
54 Agências multilaterais, Órgãos de Financiamento, Entidades não governamentais compostas por arquitetos, 

urbanistas e representantes da sociedade – da classe dominante. 
55 Conforme Rovena Negreiros, Superintendente de Acompanhamento e Projetos da Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB), em entrevista concedida em 19 de setembro de 2007. 
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mecanismos legais capazes de transformar a propriedade privada do solo urbano em 

propriedade de interesse público. 

Dessa forma, o direito antes conferido pela propriedade do solo aos seus proprietários é 

retirado e o espaço é destinado a novos usos com a expulsão de seus habitantes e usuários 

para outras áreas da metrópole. Os conflitos que ocorrem no espaço entre os interesses do 

Estado e os interesses dos promotores imobiliários se unem no restabelecimento do espaço 

como condição de reprodução (CARLOS, 2001). 

Ainda segundo Ana Fani Carlos, “a gestão política impõe ao espaço uma racionalidade 

que se quer homogênea e que por meio de grandes investimentos muda superfícies imensas, 

passíveis de serem modificadas apenas pela interferência do Estado” (CARLOS, 2001, p. 

108). 

Como consequência do processo de reprodução espacial, verifica-se a emergência do 

fenômeno da raridade que vai requerer a adoção de novas estratégias capazes de garantir a 

reprodução ampliada do capital. Na Região da Luz esse fenômeno se realiza por intermédio 

de alianças entre o Estado e setores econômicos no processo de reprodução espacial, pelo 

mecanismo de realização das operações urbanas, nesse caso a Operação Urbana Centro e pelo 

instrumento da Concessão Urbanística, sob a tutela do Estado. 

A Operação Urbana Centro
56

 abrange parte da área denominada “Cracolândia”, na 

Região da Luz, objeto de renovação pelo Projeto Nova Luz, e se constitui em um instrumento 

legal considerado essencial, segundo o discurso oficial, para a intervenção proposta para essa 

área. O instrumento da Operação Urbana Centro estabelece “um conjunto integrado de 

intervenções coordenadas pela Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, através da 

Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, visando à melhoria ambiental da 

área central da cidade”
57

. 

Contudo, a participação da sociedade nas decisões políticas, econômicas e técnicas a 

respeito das áreas objetos de intervenções, são mera ficção e não vão além do discurso oficial. 

Além disso, a Operação Urbana Centro, na cidade de São Paulo, dá um subsídio de 10% a 

mais no coeficiente de aproveitamento aos empreendimentos resultantes de remembramento 

de terrenos, ou seja, favorece a demolição e a intervenção pontual em detrimento da 

conservação das características existentes na ocupação urbana. A intervenção pontual tende a 

elevar o preço dos imóveis constituindo fator de expulsão da população, ou seja, não garante a 

                                                             
56 Operação Urbana Centro. Lei 12.346 de 6 de junho de 1997. 
57 Ibid., p. 27. 
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manutenção dos moradores que habitam os imóveis deteriorados em sua forma física, ao 

contrário, gera especulação e segregação social, realidade que se verifica na Região da Luz. 

Cabe dizer, que as Operações Urbanas na cidade de São Paulo além de se tornarem um 

instrumento prestigiado pelos urbanistas, alimentaram lucros do capital imobiliário, 

reproduzindo e agravando os problemas sociais já existentes na cidade, em função, sobretudo, 

da maneira como foram efetivadas e levadas a cabo pelo Estado. 

A questão que se coloca é que o arbítrio na aplicação das leis, fixando privilégios e 

discriminações é generalizado, mas, em nenhuma face da sociedade ele é tão evidente quanto 

na leitura que as metrópoles, com sua imensa ilegalidade urbanística e segregação social, 

proporcionam: planejamento urbano para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, 

mercado para alguns, cidade e cidadania para alguns, ou seja, o que define o sucesso ou não 

de uma lei é o interesse dos donos do poder (MARICATO, 2000). Nesse sentido, o 

planejamento estratégico e funcional e a regulação urbanística não têm comprometimento 

com a realidade social concreta, mas, com uma ordem que diz respeito a uma parte da cidade. 

Ainda segundo Ermínia Maricatto, pode-se dizer, 

 

 

(...) que se trata de idéias fora do lugar porque, pretensamente, a ordem se 
refere a todos os indivíduos, de acordo com os princípios da modernidade ou 

da racionalidade burguesa. Mas também podemos dizer que as idéias estão 

fora do lugar por isso mesmo: porque elas se aplicam a uma parcela da 
sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios (...) 

(MARICATTO, 2000, p. 122). 

 

 

É preciso ressaltar que as Operações Urbanas na forma com que são apresentadas no 

Estatuto da Cidade não se restringem a parcerias em grandes projetos imobiliários altamente 

lucrativos para a iniciativa privada. O que o Estatuto da Cidade determina é que o Poder 

Público Municipal coordene intervenções e medidas a serem implementadas na área 

delimitada pela Operação Urbana baseadas no Plano Diretor; a delimitação da área e a 

definição de um plano de Operação Urbana que contemple algumas exigências, tais como: a) 

um programa básico de ocupação; b) um programa de atendimento econômico e social para a 

população diretamente afetada pela operação; c) representação da sociedade civil no controle 

compartilhado da operação, dentre outras
58

. Todavia, essas exigências, como outras, não são 

                                                             
58 Estatuto da Cidade. Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001. 
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adotadas quando da implementação de uma Operação Urbana na cidade de São Paulo, já que 

se privilegia somente a reprodução do capital. 

Nas Operações Urbanas realizadas em São Paulo, prevalece a ideia de parcerias 

público-privadas que possibilitem o pagamento de contrapartidas significativas sob o ponto de 

vista financeiro capazes de assegurar o custeio de aberturas de avenidas de interesse do setor 

imobiliário. A justificativa política para essas operações é o fato das mesmas permitirem a 

execução de “importantes obras viárias sem custos”
59

 para o Poder Público, caso da Operação 

Urbana Faria Lima, o que de fato não é real. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento motivador da Operação Urbana Faria Lima 

foi uma resposta às demandas específicas do setor imobiliário, ou seja, o que motivou a 

Operação Urbana foi o interesse imobiliário respaldado pelo Poder Público e, talvez por isso, 

a mobilização social que se deu contra essa operação. Formou-se um forte grupo de pressão 

sobre o Poder Público que contava com o apoio de arquitetos renomados da cidade de São 

Paulo interessados na operação urbana e que exerciam concomitantemente, funções de 

assessoria na Prefeitura Municipal; nesse contexto, a Operação Urbana torna-se um fim em si, 

apenas como elemento de alavancagem de uma mega-operação imobiliária, perdendo o 

caráter urbanístico-social do instrumento. 

Vale considerar que os direitos, há séculos, se referem a uma parte da sociedade 

distinguida pelo patrimônio e no Brasil, apesar da Constituição Brasileira abrigar parte da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, os mesmos direitos, ainda hoje, estão longe do 

alcance da maior parte da população. As leis não são compreendidas como reguladoras da 

vida em comum dos indivíduos, ou seja, o Estado tem o monopólio da injustiça. 

Além disso, os nossos urbanistas mantêm a tradição de importar do exterior as ideias 

para explicar ou para conduzir nossos destinos. O planejamento europeu e norte americano 

exercem um fascínio desmesurado em nossos “técnicos” e o exemplo das renovações urbanas 

realizadas em Barcelona, Nova York, etc.; são sempre trazidos às mesas de debates como 

“modelos” passíveis de serem adotados nas grandes cidades brasileiras, ainda que sempre se 

reforcem que não se trata da aplicação pura e simplesmente de modelos. 

A área de abrangência do Projeto Nova Luz foi apresentada à “elite mundial” de 

arquitetos que vieram de todas as partes do mundo para participarem do Fórum Urbano e 

                                                             
59 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Operação Urbana Faria Lima. 
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Internacional: Cidades Mundiais e Projeto Urbano, realizado pelo Instituto de Arquitetos do 

Brasil na cidade de São Paulo (IAB-SP)
60

. 

Guiados e orientados pelo arquiteto Nélson Dupret, responsável pela obra de 

transformação da Estação Júlio Prestes em Sala São Paulo e pela presidente do IAB-SP, 

arquiteta Rosana Ferrari, o percurso realizado pelos nobres técnicos teve início na Estação 

Júlio Prestes e se estendeu por mais algumas quadras da Região da Luz. 

Todavia, esse percurso se limitou à apresentação do monumental Patrimônio Histórico 

edificado na Região da Luz, porque, segundo declarações da arquiteta Rosana Ferrari, 

“degradação é degradação em qualquer lugar. Queríamos mostrar obras que justifiquem o 

investimento arquitetônico, como a Sala São Paulo e a Pinacoteca do Estado e foi o que 

fizemos”
61

. Nesse sentido, foi indicado o tipo de recuperação que poderia ser possível. 

Para os representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), a Região da Luz 

se explicita pelo seu patrimônio edificado, ou seja, para eles, aí não existem pessoas, não 

existem conflitos, não existe a diversidade e a vida humana não se realiza. Para mim, a 

riqueza dessa área que vem da sua condição de fazer desconhecidos encontrar-se, que coloca 

os indivíduos em presença de outros indivíduos e por isso, a qualifica e a diferencia de todo o 

tecido urbano da cidade de São Paulo, é simplesmente, ignorada. 

A tradição de se pautar por “modelos internacionais de renovações urbanas” é mantida 

também entre nossos políticos. O Poder Público Municipal quer que os escritórios de 

arquitetura internacional participem da licitação que vai escolher o melhor projeto urbanístico 

para a renovação urbana da Região da Luz e, segundo o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Miguel Luiz Bucalem, a área objeto de renovação urbana estará 

representada em um edital de licitação internacional com “as definições da participação dos 

empreendedores e as diretrizes que prevêem a integração entre comércio, empresas, 

empreendimentos culturais e residenciais”
62

. 

O Diretor de Desenvolvimento e Intervenção Urbana da Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB), Rubens Chamas, declarou ao jornal O Estado de São Paulo “que se 

estuda uma concorrência que valorize profissionais com experiência comprovada na 

revitalização de áreas degradadas em diferentes lugares do mundo”. Ainda segundo Rubens 

                                                             
60

 O Fórum Urbano Internacional: Cidades Mundiais e Projeto Urbano, cujo tema de debate se deu em torno da 

requalificação de áreas urbanas à luz de experiências internacionais foi realizado em São Paulo, nos dias 27 e 28 

de julho de 2009 por iniciativa do Instituto dos Arquitetos do Brasil, em parceria com a Prefeitura do Município 

da Cidade de São Paulo e a União Internacional de Arquitetos. 
61 Entrevista concedida a PINIweb em 28 de julho de 2009. 
62 Entrevista concedida a PINIweb em 28 de julho de 2009. 
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Chamas, “temos um bom produto e vamos valorizá-lo e queremos contratar escritórios de 

arquitetura que já tenham trabalhado em áreas com essa dimensão”
63

. 

Segundo informações de Paulo Garcia
64

, diretor da Associação dos Comerciantes do 

Bairro da Santa Ifigênia, os requisitos necessários a participação na concorrência para a 

escolha do consórcio internacional que responderá pelo projeto de renovação urbana da 

Região da Luz foram definidos pelo Poder Público Municipal e, em princípio, 15 consórcios 

brasileiros e internacionais demonstraram interesses no Projeto Nova Luz. 

As ideias vindas de fora asfixiam nossa vida e a importação de modelos do exterior 

desconhece a especificidade da sociedade e das cidades brasileiras, de fundamental 

importância, pois, não conhecer a especificidade da nossa sociedade significa desconhecer a 

nossa realidade e, portanto, versar pela ficção e tomar uma parte da cidade pelo todo; a cidade 

do mercado, a cidade da minoria privilegiada. 

As Operações Urbanas realizadas em São Paulo, portanto, não fugiram a essa rotina e o 

consenso em torno dessas operações se deve à aceitação que vem ganhando a ideia de se 

efetivar parcerias entre o Poder Público e os diferentes agentes sociais na gestão da cidade de 

forma a superar as dificuldades que o Estado enfrenta na organização, segundo discurso 

oficial, da “desordem urbana” em que se encontram partes da cidade de São Paulo. Frente a 

um Estado “impotente” sob o ponto de vista financeiro, porém, detentor de seu poder 

regulador, a perspectiva de trabalhar com incentivos que tornem a participação direta nas 

melhorias urbanas através do pagamento de contrapartida financeira
65

, atrativa para a 

iniciativa privada, é a receita ideal. Além disso, a Operação Urbana possibilita uma alternativa 

para flexibilizar as “amarras” da legislação. 

Pode-se dizer que as Operações Urbanas na forma como estão sendo efetivadas na 

cidade de São Paulo representam o comprometimento do dinheiro público para subsidiar a 

iniciativa privada, ou melhor, a concepção de Operação Urbana situa a valorização imobiliária 

como nexo central. 

Ao determinar uma área para efetivar uma Operação Urbana, o município deve se 

certificar se a área escolhida interessa ao capital imobiliário, sem o que, não se realiza a 

parceria público-privado. Assim, o Estado é forçado a assumir os riscos do fracasso de uma 

operação realizando antecipadamente investimentos em melhorias capazes de atrair a 
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 Entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo em 23 de abril de 2009. 
64 Entrevista concedida em 11 de junho de 2009. 
65 De acordo com a Lei n. 13.885 de 25 de agosto de 2004, art 2, item XVIII, “contrapartida financeira é o valor 

econômico, correspondente à outorga onerosa de potencial construtivo, de alteração de uso ou parâmetros 

urbanísticos, a ser pago ao Poder Público pelo proprietário do imóvel em espécie ou em Certificados de 

Potencial Adicional de Construção – CEPAC”. 



75 

 

iniciativa privada. Se essa atração não ocorrer, os investimentos realizados pelo Estado 

estarão enterrados em áreas já beneficiadas por infra-estrutura. 

Essa parece ser a situação da Operação Urbana Centro, que, segundo discurso oficial, 

não foi capaz de se materializar apesar dos investimentos realizados na área central por meio 

da Prefeitura Municipal e Governo do Estado de São Paulo, o que, ainda segundo o discurso 

oficial, repercutiu em uma das justificativas defendidas pela Prefeitura Municipal para a 

elaboração de proposta de renovação urbana da Região da Luz por meio do Projeto Nova Luz. 

Portanto, na esteira da Operação Urbana Centro emerge o Projeto Nova Luz e na 

sequência, a aprovação pela Câmara Municipal da Cidade de São Paulo do instrumento de 

Concessão Urbanística (previsto no Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo) para 

ser aplicado na Região da Luz (fig. 19), ambos, objetos de análise, verificação de 

intencionalidades e desdobramentos desse trabalho. 

 

 

 

 
Figura 19 – Imagem aérea: Em destaque, área de abrangência do Projeto Nova Luz. 

Fonte: Ângela Garcia, maio de 2008. 
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O Projeto Nova Luz, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento 

(SEMPLA) e da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo e 

recursos privados, propõe a renovação urbana de uma área
66

 de aproximadamente 362.000 

metros quadrados localizada na Região da Luz (fig. 20), mais comumente denominada por 

“Cracolândia”. 

 

 

 

 
Figura 20 - Perímetro de abrangência do Projeto Nova Luz. 

Fonte: Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. 

 

 

                                                             
66 A área objeto de renovação urbana por meio do Projeto Nova Luz está inserida no perímetro delimitado pela 

Avenida Rio Branco, Avenida Duque de Caxias, Rua Mauá, Avenida Cásper Líbero, Praça Alfredo Issa e 

Avenida Ipiranga. Esse perímetro foi alterado pelo Poder Público Municipal para incluir a Rua Guianazes e a 

Avenida São João. 
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Segundo o discurso oficial, ao longo dos últimos anos, a Região da Luz vem sofrendo 

um processo de esvaziamento populacional e desvalorização imobiliária, comum ao restante 

da área central da cidade e na ausência de ações específicas por parte do Poder Público, esse 

processo favoreceu a concentração de atividades ilegais na região, provocando a deterioração 

do tecido social e urbano ali presentes, como também a concentração de segmentos 

populacionais mais vulneráveis na área, acarretando o estigma para a região de lugar sujo e 

inseguro
67

. 

Ainda segundo o discurso oficial, apesar da “deterioração” da área, a Região da Luz 

mantém-se economicamente dinâmica em decorrência de segmentos comerciais 

especializados (componentes e equipamentos eletroeletrônicos e de informática) e de alguns 

ramos do setor de serviços (culturais, de alojamento e de alimentação) aí existentes e a 

decisão de renovação urbana dessa área visa à transformação da sua condição atual de área 

degradada, o que foi fortalecido por um diagnóstico
68

 que apontou que um projeto de 

renovação para a região poderia não apenas otimizar os investimentos públicos já realizados 

no local
69

, como também, estimular novos empreendimentos de caráter privado capaz de 

trazer vitalidade econômica e social à região. Para concretizar esta iniciativa, foi inserido 

junto às várias ações do Programa Ação Centro, o Projeto de Intervenção Urbanística da Nova 

Luz, Projeto Nova Luz
70

. 

De acordo com o Secretário de Coordenação das Subprefeituras e Subprefeito da Sé, 

Andréa Matarazzo,  

 

 

o objetivo da intervenção urbana na Região da Luz, é dar mais vida àquela 
região que por mais de 30 anos esteve abandonada pela municipalidade, com 

os melhores equipamentos culturais do Brasil em seu entorno e com uma 

atividade econômica potencial, forte e expressiva para o município. 

Paralelamente às intervenções, também buscamos estimular novos 
empreendimentos (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 2005, p. 6). 

 

 

                                                             
67 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
68 O diagnóstico que o Poder Público Municipal utilizou para justificar a proposta de renovação urbana da 

Região da Luz resulta de uma pesquisa de Caracterização da Área da Nova Luz: perfil social, econômico e 

urbano efetuada por órgãos competentes da Prefeitura Municipal na região, de dados obtidos junto ao Censo 

Demográfico 2000 e das declarações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referente ao ano de 2003. 

Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
69 Esses investimentos dizem respeito à restauração da Estação Júlio Prestes para acolher a Sala São Paulo, a 

restauração da Estação da Luz para acolher o Museu da Língua Portuguesa e a restauração da Pinacoteca do 

Estado. 
70 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
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Cabe aqui tratar o surgimento da formulação do centro como questão, isto é, a 

problematização do conhecimento do centro, que se deu a partir da década do ano de 1950 e, 

em particular, na década do ano de 1970, no sentido de elucidar o papel que o mesmo 

desempenha no processo de produção da cidade. 

Segundo Tourinho, a formulação do centro como questão não se tratava apenas da 

identificação dos problemas que o atingiam, como, por exemplo, o seu congestionamento e 

sim, de se fazer uma abordagem, 

 

 

do objeto como um questionamento conceitual de dupla face que passava, 
por um lado, pela indagação acerca das condições e das características que 

conferiam ao centro tal designação e, por outro, pela discussão do papel que 

desempenhava, sua necessidade ou não e, ainda, suas limitações como objeto 
de planejamento (TOURINHO, 2004, p. 277). 

 

 

A partir do ano de 1970, ganha força as discussões em torno de novos conceitos que 

diziam respeito ao centro. As propostas de fortalecimento do papel polarizador de certas áreas 

que surgiam fora dos centros tradicionais, com características similares às do centro sob o 

ponto de vista da funcionalidade, reforçam o questionamento das modalidades de centro que 

até então se colocavam como únicas e, o conceito de centralidade – entendida como atributo 

primordial do centro – passa a ser questionado. 

Para Sposito, 

 

 

A análise do processo de produção e estruturação das cidades tem que passar 
necessariamente pelo entendimento do papel do centro. Ao manifestar a 

concentração de múltiplos papéis, tanto mais necessariamente concentrados 

e hierarquizados organizadoramente na área de melhor acessibilidade no 

interior da cidade, o centro é resultado ele mesmo do processo de 
crescimento das cidades, estas por sua vez originárias da própria divisão 

social do trabalho ( SPOSITO, 1991, p. 1). 

 

 

Pode-se dizer que, quanto mais se acentua a divisão social do trabalho, mais o capital se 

concentra e consequentemente, surgem os lugares mais especializados. Por outro lado, o 

centro se fortalece como lugar de concentração, lugar de estímulo ao consumo de bens e 

serviços e, por isso, se mantém atrativo. 
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Nesse sentido, o centro é antes de tudo ponto de convergência e divergência, é o lugar 

para onde todos se dirigem para o exercício de algumas atividades, é o lugar da aglomeração, 

dos fluxos de pessoas e capitais, qualidades que reforçam o seu traço concentrador e permitem 

dizer que a emergência de outros centros, outras áreas de centralidade, não o impede de 

desempenhar seu papel de concentricidade. 

Para Alves (2006), a cidade de São Paulo, a partir, sobretudo, do início do ano de 1970, 

com o desenvolvimento da industrialização se expandiu, ocasionando o crescimento de áreas 

periféricas desprovidas de infra-estrutura e serviços sociais, o que reforçou o papel da 

centralidade única existente: o centro da cidade. Ainda que esse centro concentrasse a 

intersecção das linhas de transporte coletivo – ônibus e trens no ano de 1960 e metrô a partir 

do ano de 1970 – favorecendo a acessibilidade da população a essa área, o reforço da sua 

centralidade implicou na necessidade da sua própria expansão. 

A expansão do centro da cidade não foi um processo de absorção e de transformação 

linear e homogêneo das áreas justapostas a ele, revelando uma heterogeneidade que permitiu a 

existência de áreas de degradação, como também, à gradativa transformação do uso 

residencial em uso comercial e de serviços. 

Segundo Sposito, o processo de expansão do centro nas cidades de escala metropolitana 

foi acompanhado da emergência de subcentros, “que podem ser caracterizados como áreas 

onde se alocam as mesmas atividades do centro principal com diversidade comercial e de 

serviços, mas em escala menor e com menor incidência de atividades especializadas” 

(SPOSITO, 1991, p. 11) e, de outras/novas centralidades que passaram a competir e a 

colaborar com a centralidade tradicional, pois, “o processo de expansão do centro se remete à 

expansão da cidade no atual estágio da reprodução do capital” (ALVES, 2006, f.3), em que 

essas centralidades espaciais podem ser entendidas na articulação da tríade: fragmentação, 

homogeneização e hierarquização espacial (LEFEBVRE, 2000). 

Ainda segundo Alves, pensando os espaços da cidade sob esse prisma, 

 

 

observa-se que mesmo as centralidades, que deveriam ter enquanto atributo 

o papel de concentração de atividades (...), ainda que aparentemente tendam 

a certa homogeneização de tipos de funções e formas, estão fragmentadas 
pela cidade, às vezes com uma especialização funcional muito grande a 

ponto de poderem promover certa segregação espacial, fazendo com que 

haja centralidades principais e centralidades secundárias, promovendo uma 
hierarquização entre as mesmas (ALVES, 2006, f. 3). 
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Para H. K. Cordeiro (1980) deve-se distinguir no centro metropolitano da cidade de São 

Paulo, dois núcleos, que correspondem ao desdobramento do núcleo original, caracterizando a 

sua expansão. 

O processo de desdobramento do núcleo original acabou por promover a 

policentralidade na cidade e se revelou como um processo contraditório, pois, ao mesmo 

tempo em que se resolviam parcialmente alguns dos problemas gerados pela alta concentração 

existente na chamada centralidade única, como por exemplo, congestionamentos, altos preços 

locacionais, escassez de lugares para estacionamento, entre outros, criavam-se novos 

problemas nessa mesma centralidade, por exemplo, o deslocamento de algumas empresas 

como também de investimentos para as novas/outras centralidades criadas, promovendo 

alteração espacial na região (ALVES, 2006). 

Para Tourinho, o centro principal, os subcentros e o centro expandido fazem parte de 

um mesmo sistema; significa a expansão do centro, 

 

 

no sentido de que o que é central, como condição de produção e de 

reprodução da vida urbana, em um determinado estágio do crescimento da 
cidade, sai da área do centro e reverbera pelo território da cidade, com 

suficiente intensidade para ser percebido enquanto tal. Ainda assim, isso que 

sai do centro não é a essência do central, mas a condição da concentração do 

consumo que determina o crescimento e a consolidação da cidade burguesa, 
que se expressa só como uma porção da cidade real (TOURINHO, 2004, p. 

283). 

 

 

Nesse contexto, o centro caracteriza-se como um espaço qualificado do ponto de vista 

funcional e por seus aspectos simbólicos e formais que têm “na força de sua continuidade 

temporal e na permanência de seus espaços coletivos, a capacidade de evocar uma imagem 

que o identifica, por antonomásia, com “a Cidade” (TOURINHO, 2004, p. 280). 

A expansão do centro revela, portanto, novas formas de centralidade, recriadas e 

multiplicada por meio da produção de novas estruturas que permitem novas formas de 

monopólios, segundo Sposito, “porque (re)especializam e (re)espacializam as atividades 

comerciais e de serviços, reproduzindo em outras áreas da cidade as condições e qualidades 

centrais” (SPOSITO, 1991, p. 13). É nesse sentido que Lefebvre nos aponta que “qualquer 

lugar pode converter-se no enclave, na convergência e no lugar privilegiado. De tal forma que 

todo o espaço esteve, está e estará concentrado e poli(multi)cêntrico” (LEFEBVRE, 2004, p. 

46). 
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Assim, as novas expressões da centralidade são definidas em função de uma estrutura 

urbana em constante processo e revela o papel que as cidades desempenham no sistema 

capitalista, concentrador e monopolista. Através dessas novas formas espaciais se manifestam 

os momentos do processo de divisão técnica e social do trabalho ao mesmo tempo em que 

manifestam o processo de seleção dos consumidores “através da especialização geográfica das 

atividades caracteristicamente centrais, expressas em novos pontos/áreas/eixos de centralidade 

„estratificados‟ e „segregados‟ socioeconomicamente” (SPOSIT0, 1991, p. 15). 

Para Henri Lefebvre, “o centro é contradição concreta, por isso, ao mesmo tempo em 

que é concentração, organiza ao seu redor o vazio, a raridade” (LEFEBVRE, 2004, p. 46), que 

para Sposito são áreas que podem ser identificadas também como “zonas de transição ou 

áreas cinzentas”, áreas residenciais ao redor do centro principal que se desvalorizam quando 

da expansão desse centro e passam a ser ocupadas por locais de diversão noturna, hotéis e 

pensões de classe inferior, cortiços, etc. (SPOSITO, 1991, p. 7). 

Deve-se considerar também o fato de que as ações de renovação urbana são pontuais e 

ocorre em parcelas do espaço, um espaço fragmentado e hierarquizado, que tende a 

homogeneização, portanto, não contemplado em sua totalidade, o que contribui para a 

ocorrência do que Núria Benach denomina de “espaços intersticiais”
71

, deteriorados e 

desvalorizados sob o ponto de vista econômico e que serão apropriados, sobretudo, por uma 

população de baixo poder aquisitivo. 

Assim, pode-se dizer que a existência de áreas deterioradas ao redor do centro 

tradicional à espera de um processo de renovação possui relação direta com a dinâmica dos 

processos de promoção imobiliária, que vão levar em consideração determinados fatores de 

fundamental importância à decisão de investimentos nessas áreas, tais como: a) preço dos 

terrenos; b) localização; c) possibilidade de realização de investimentos por parte do Estado 

para a recuperação material das construções deterioradas e dotação de infra-estruturas 

necessárias; d) capacidade do mercado de pagar o investimento realizado, entre outros. 

Além disso, os altos preços da terra determinam o acesso às áreas centrais e, em um país 

como o Brasil, onde o Poder Público tem uma capacidade de investimento menor e ou mais 

restrita e uma prioridade que nem sempre contempla esse tipo de investimento, o que se tem é 

a emergência e o prolongamento do tempo de deterioração de muitas áreas ao redor do centro 

tradicional, como exemplo, a Região da Luz. (SPOSITO, 1991). 

                                                             
71 Os espaços intersticiais, segundo Núria Benach, são os espaços não contemplados na renovação urbana; 

intervalos existentes entre as partes renovadas e nos arredores imediatos dos espaços recentemente renovados 

que vão se deteriorar em função do processo de valorização/desvalorização do espaço. 
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Todavia, para o Poder Público Municipal, a sociedade em geral e a mídia, o processo de 

degradação do tecido urbano da Região da Luz tem outra explicação, que é compartilhada 

também por Rovena Negreiros
72

: a imagem difundida e percebida atualmente é a de um 

espaço degradado, mal conservado e poluído, contendo inúmeros imóveis abandonados e 

outros ocupados por sem-teto. As ruas da Região da Luz se transformaram em um imenso 

Shopping Center a céu aberto com a presença de milhares de vendedores ambulantes e 

moradores de rua, em um ambiente de insegurança. Além disso, a região é habitada por uma 

população de baixo poder aquisitivo, o que faz dessa região um verdadeiro muquifo; o lixo da 

cidade. 

Ainda segundo o discurso oficial, os usuários e habitantes da Região da Luz também 

são tidos como os responsáveis, o maior motivo, pela falta de interesse da iniciativa privada – 

o mercado – em investir nessa região, apesar dos altos investimentos feitos pelo Governo do 

Estado de São Paulo por meio do Projeto Monumenta na recuperação física da Estação Júlio 

Prestes, Pinacoteca do Estado e Estação da Luz
73

. 

Dessa forma, por meio de variados discursos, oficiais e extra-oficiais, o Poder Público 

Municipal, a mídia e a sociedade em geral, atribuem ao morador de rua, usuário de drogas, e a 

população de baixo poder aquisitivo, a causa e a razão da deterioração da Região da Luz, 

associando a população de baixa renda e os miseravelmente excluídos e ou inseridos 

perversamente, segundo José de Souza Martins, a problemas como degradação, violência e 

perigo. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a Região da Luz está estigmatizada: os ricos não vão 

à Região da Luz e para os menos ricos, ela é poluída, desconfortável, mal conservada, 

congestionada. Durante os dias da semana, as ruas são invadidas; à noite e nos fins de semana, 

somente funcionam os lugares do tráfico de drogas e de prostituição. “Representações e 

realidades enumeradas confusamente têm vida dura e pretendem reduzir por sua vez uma 

rejeição e a aspiração a outro modo de vida” (D‟ARC, 2004, p. 354). 

E assim, a proposta de renovação urbana da Região da Luz, procura atrair outro tipo de 

população e investimentos, criando estratégias espaciais para afastar seus usuários e as 

camadas da população com menor poder aquisitivo que aí reside; redefinir o seu uso e suas 
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 Rovena Negreiros, Superintendente de Acompanhamento e Projetos da EMURB em entrevista concedida em 

19 de setembro de 2007. Esta noção é também defendida pelo Secretário de Coordenação das Subprefeituras e 

Subprefeito da Sé Andréa Matarazzo, em sua participação na Mesa Redonda promovida pela Associação Viva o 

Centro em 10 de maio de 2006. 
73 Rovena Negreiros, Superintendente de Acompanhamento e Projetos da EMURB em entrevista concedida em 

19 de setembro de 2007. 
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funções, negando a prática social que se estabelece nessa área, como também, atrair novas 

atividades que são privilegiadas para o atual momento de reprodução do capital. 

Sobre esse processo, Alves adverte: 

 

 

(...) o centro histórico tende à especialização, no caso, atendendo ou 
propiciando a funcionalidade do setor de serviços altamente especializados, 

que exigem modernos equipamentos de comunicação e uma infra-estrutura 

que possibilite sua viabilização. Atingir este objetivo pressupõe uma 
mudança, não só das atividades aí existentes, mas também da população que 

se utiliza dessa área, e que tem esse centro como referência de vida e 

trabalho (ALVES, 1999, p.24). 

 

 

O que se revela, portanto, nesse processo, é um projeto elitista de uso que toma forma 

na área central da cidade de São Paulo, reservando ao espaço construído dessa área, em sua 

nova configuração, o lugar da especulação imobiliária excludente e da difusão localizada do 

cultural como estratégia produtiva, considerando a tese da “gentrificação generalizada”, ou 

seja, “de um espaço público livre dos pobres e ou particularmente privatizado pelos que 

defendem a tese da cidade que se desfaz” (D‟ARC, 2004, p. 342). 

No Projeto Nova Luz, verifica-se, dialeticamente, transformações e permanências, 

ambas necessárias à proposta de renovação urbana da Região da Luz. 

Consta em seu documento oficial
74

, como objetivo central do Projeto, “promover a 

requalificação e a recuperação da área da Nova Luz a partir de intervenções públicas que 

valorizem os espaços públicos da criação de um conjunto de estímulos à realização de novos 

investimentos privados”. Tal objetivo deve ser atingido observando alguns princípios 

norteadores: a) preservação e valorização do patrimônio cultural; b) requalificação de ruas e 

praças; c) revalorização do espaço público e da convivência; d) melhoria da circulação interna 

da área e da ligação com o entorno; e) aproveitamento do potencial econômico existente; f) 

estímulo à realização de novos empreendimentos imobiliários; g) estímulo ao uso misto da 

região, conjugando habitações com estabelecimentos comerciais e de serviços
75

. 

O mesmo objetivo central que consta no documento oficial do Projeto Nova Luz assim 

como a observação aos princípios norteadores citados para atingi-lo, é referenciado também 

                                                             
74 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
75 Ibid., p. 3. 
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nos documentos dos grupos organizados para a renovação urbana da Região da Luz como 

exemplo, a Associação Viva o Centro
76

. 

A permanência sempre diz respeito à preservação do patrimônio histórico e cultural, 

mesmo que em alguns casos, essa preservação esteja restrita somente às fachadas frontais do 

mesmo, caso da Região da Luz, que recebe influência de Zonas Especiais de Preservação 

Cultural (ZEPEC)
77

. 

A preservação desse patrimônio e ou o que sobrou dele, vem na esteira dos projetos de 

renovação urbana de outras cidades existentes no mundo, que segundo Vaz e Jacques, diz 

respeito ao papel que a cultura vem desempenhando nos processos de renovação urbana e, em 

particular, “o uso contemporâneo que se faz da cultura como estratégia de projetos urbanos 

principalmente dentro de um processo de globalização e massificação cultural” (VAZ e 

JACQUES, 2003, p. 129); projetos urbanos estratégicos que passaram a enfatizar os aspectos 

culturais e simbólicos. 

As grandes intervenções urbanísticas vêm se concentrando nas áreas mais centrais e 

consolidadas das cidades, onde se podem identificar diferentes modos de intervenção. Por 

serem realizadas nos tecidos urbanos existentes no sentido de readaptá-los a novas situações 

ou adequá-los novamente, as intervenções urbanas, recebem, a cada novo contexto, 

denominações variadas: renovação, revitalização, requalificação, entre outras (VAZ e 

JACQUES, 2003). 

Ainda segundo Vaz e Jacques (2003), na época da crise do planejamento, mais 

precisamente a partir do ano de 1980, o termo “reabilitação” no sentido de habilitar outra vez 

e o termo “revitalização” no sentido de criar nova/outra vitalidade, se generalizaram e foram 

utilizados como forma de intervenção na cidade existente. Desde então, as propostas de 

renovação urbana passaram a se pautar por projetos urbanos ancorados, sobretudo, no 

patrimônio histórico edificado, cujo nexo central é a recuperação do desenho do ambiente 

construído e dos espaços públicos em fragmentos diferenciados, objetivando a renovação de 

recortes selecionados. 

                                                             
76 Seminário Internacional Centro XXI, realizado em 1995 pela Associação Viva o Centro, com o apoio da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e da Agência Habitat da ONU 

e Mesa Redonda organizada em 10 de maio de 2006 com a participação de autoridades do Poder Público 

Municipal e representante da iniciativa privada e da sociedade civil, cujo tema debatido foi: As Intervenções 

Urbanas Estruturais no Pólo Luz-Santa Ifigênia. 
77 ZEPEC são áreas do território destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, podendo se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos. Para a Região da Luz, 

os imóveis “tombados” pelo CONDEPHAT são de nível 2, ou seja, apenas as fachadas frontais devem ser 

mantidas. 
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Nos projetos urbanos de intervenção pontual, são investidos vultosos recursos em 

algumas edificações dotadas de boa visibilidade midiática que se consideram capazes de 

disseminar “contaminações positivas” segundo Bohigas (1985), no restante da área a ser 

renovada – transformação espontânea a partir de uma intervenção pontual; idéia de metástase 

defendida por Solá Morales (1995), que argumenta sobre a questão da escala e do tamanho e 

defende a tese de que a profusão do pequeno, o desenvolvimento de um organismo, de um 

sistema, tende a multiplicar suas partes pequenas e aumentar a diferença, onde uma ação 

provocaria uma reação em cadeia e o mercado daria conta do resto das transformações por si 

só. 

Essa noção está implícita no Projeto Nova Luz. Uma das premissas apontadas no 

projeto e que diz respeito à decisão da renovação urbana na Região da Luz está associada à 

ideia de que a recuperação dessa área irá otimizar os investimentos aí realizados por meio de 

parcerias público-privadas para a recuperação física da Estação Júlio Prestes, Pinacoteca do 

Estado e Estação da Luz, bem como aqueles em andamento, como também estimular novos 

empreendimentos de caráter privado
78

. 

Segundo a Superintendente de Acompanhamento e Projetos da Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB), Rovena Negreiros, “os investimentos realizados na Região da Luz 

pelo Governo do Estado não foram suficientes para alterar ou surtir efeito positivo 

internamente na área do Projeto Nova Luz e muito menos, alavancar a recuperação e 

requalificação da mesma. 

Ainda segundo Rovena Negreiros, o Poder Público Municipal trabalhou com a 

perspectiva de que os investimentos já realizados na recuperação de parte do patrimônio 

edificado naquela área pudessem assinalar ao mercado possibilidades de investimentos 

privados, o que não aconteceu. Baseando-se nisso, o Poder Público Municipal “julgou 

necessário realizar uma intervenção na área, o que culminou no Projeto Nova Luz, pensado 

em algumas vertentes: a) obediência às regras urbanísticas definidas pela Empresa Municipal 

de Urbanização (EMURB) e pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH); b) agregar 

valor econômico à área, que apesar do alto grau de ilegalidade sob o ponto de vista da 

observação de critérios legais para a permanência dos estabelecimentos comerciais ali 

existentes, é uma área importante para a cidade do ponto de vista econômico”
79

. 

Pelas declarações de Rovena Negreiros, pode-se dizer que o Poder Público Municipal 

faz, até o atual momento, “vista grossa” sobre a questão do exercício da atividade comercial 

                                                             
78 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
79 Entrevista concedida em 19 de setembro de 2007. 
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ilegal na Região da Luz
80

, assim como, quando interessa ao Poder Público a construção de 

uma imagem da cidade para ser vendida, nesse caso, uma imagem simbólica, visando a 

atração de novos investimentos – acumulação de poder e dinheiro – o Patrimônio Histórico 

(re)adquire importância simbólica e identitária do lugar, tornando-se instrumento de 

renovação urbana. 

O cenário de origem é o propagado movimento de volta à cidade, às vezes dando 

origem a processos de “gentrificação” com o retorno das camadas de população de poder 

aquisitivo alto ao “coração da cidade”, desencadeado pela aliança cultura-capital; processo 

visível nos discursos oficiais e extra-oficiais dos que defendem a renovação urbana da Região 

da Luz, para o qual, um dos fatores que irá contribuir para o sucesso do Projeto Nova Luz será 

a definição de quem entra e quem sai do “coração de cidade”
81

 e nesse sentido, segundo Otília 

Arantes, “se trata de uma apropriação do espaço legitimada pelo upgrading cultural” 

(ARANTES, 2002, p. 31). 

A Associação Viva o Centro, organizou em 10 de maio do ano de 2006, uma mesa 

redonda que reuniu autoridades do Poder Público, representantes da iniciativa privada e da 

sociedade em geral para um debate acerca das intervenções urbanas previstas para a Região 

da Luz por meio do Projeto Nova Luz. Pelo documento originário desse debate, as 

intervenções na Região da Luz “reafirmam o interesse do Poder Público Municipal na 

requalificação do centro e configuram exemplos de investimentos públicos no contexto do 

empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por outro lado, as 

intervenções, de forma geral, representam iniciativas que reforçam a diversidade funcional da 

região, elemento fundamental à valorização dos Centros que morrem com a especificidade 

funcional e ganham vigor com a diversificação de suas atividades. Compreende, também, a 

cultura como eixo central de requalificação urbana (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 

2006). 

Dessa forma, se revela o espaço como elemento fundamental a realização do capital 

como também o fato de que não é qualquer espaço que é propício a essa realização. A área 

                                                             
80 A “permissão” do Poder Público Municipal para o exercício da atividade comercial ilegal na Região da Luz se 
manteve até o momento em que esse fato se tornou instrumento de coação por parte do próprio Poder Público 

Municipal para lacrar os imóveis comerciais que não possuíam alvará de funcionamento e com isso, justificar as 

ações de repressão impetradas na área no sentido de garantir a materialização do Projeto Nova Luz. Essa questão 

será tratada de forma mais detalhada no decorrer desse trabalho. 
81 O Subprefeito da Sé e Secretário das Subprefeituras da cidade de São Paulo, Andréa Matarazzo, declarou que 

uma das principais metas para a Região da Luz é dotar a Rua dos Gusmões de empreendimentos imobiliários 

destinados à classe média. Todavia, a Rua dos Gusmões está inserida em um perímetro que corresponde a Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), destinadas à construção de habitações para a população com renda salarial 

mensal igual ou inferior a 6 salários mínimos vigentes, portanto, para uma população de baixo poder aquisitivo. 
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central da cidade, que a partir da década do ano de 1970 se tornou parcialmente inadequada à 

reprodução do capital por sua configuração espacial, por sua diversidade funcional e, 

sobretudo, pelo processo de desdobramento da centralidade, já analisado, apesar do seu rico e 

simbólico Patrimônio Histórico edificado, no atual momento, torna-se objeto de renovação 

urbana propiciando a realização do capital. 

Pode-se dizer, portanto, que a permanência ligada à recuperação ou valorização da 

história local, se justifica não pela importância da história em si, mas pela possibilidade do 

uso de elementos arquitetônicos preservados para a atração do capital, inclusive do setor 

imobiliário. Os elementos arquitetônicos preservados tornam-se ingredientes indispensáveis 

aos bons negócios: “o orgulho cívico dos habitantes do lugar e o patriotismo de massa” 

(ARANTES, 2002, p. 25). 

No caso da Região da Luz, a manutenção do seu patrimônio histórico edificado, além de 

reforçar a identidade local, permite a exploração do setor turístico na região, tendo a 

“história” como chamariz a um determinado tipo de atividade econômica; o resgate da 

identidade é fundamental na produção e reprodução do turismo (ALVES, 2005). 

No Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Sé, verifica-se, ao menos na forma de 

lei, no Capítulo I, art. 2, item V, a preocupação com a preservação histórica no que diz 

respeito aos objetivos do desenvolvimento urbano e ambiental: “valorizar e incentivar a 

preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano, consolidando a identidade 

do centro metropolitano”. Além disso, se destaca a proposta de “estimular a instalação de 

atividades diversificadas de alta tecnologia, de atração nacional e internacional, reforçando o 

papel de centro metropolitano e de cidade mundial, aliado ao fortalecimento das atividades 

turísticas, de entretenimento e de lazer”
82

. 

Segundo Vaz e Jacques, 

 

 

As transformações espaciais não se restringem mais a sua dimensão físico-
territorial, mas, envolvem, em grau crescente, considerações de ordem 

simbólica. O lugar, a sua imagem e a sua identidade se tornaram 

fundamentais. No mundo global, onde muitas cidades industriais viram 

diluir-se a sua identidade e onde impera a estandardização e a 
homogeneidade, a diferenciação através da força da identidade local se torna 

um trunfo essencial. (...), é principalmente através da cultura que se supõe 

que as cidades possam se individualizar, acentuando suas identidades e 
marcando seu lugar no panorama mundial (VAZ e JACQUES, 2003, p. 132). 

 

                                                             
82 Lei n. 13.885 de 25 de agosto de 2004. 
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Nesse contexto, o que se privilegia nas políticas e projetos urbanos recentes é o reforço 

e ou a criação da identidade e a imagem de cada cidade. A cultura vem se destacando como a 

principal estratégia e a ênfase das políticas urbanas recai sobre as políticas culturais, que 

passam a atender aos objetivos do desenvolvimento econômico, mediante incentivos e 

isenções fiscais que facilitam a realização de investimentos privados nas áreas centrais das 

cidades. 

Cabe dizer que esse processo é contraditório, pois, ao mesmo tempo em que há a 

manutenção e preservação de edificações, está também implícita a tentativa de retirada de um 

determinado tipo de população que se apropriou das áreas centrais, como exemplo, a Região 

da Luz. Segundo os documentos oficiais e extra-oficiais, a população que se apropriou dessa 

área pode levar ao afastamento do turismo, como também de outras atividades comerciais e de 

serviços, justificativas já apontadas e analisadas anteriormente. 

Mas, de qual população se refere tais documentos? Refere-se às pessoas que aí 

trabalham no setor informal da economia (os comerciantes de rua), às pessoas que “vivem da 

caridade de quem os detesta” (os moradores de rua), às pessoas que se utilizam dessa região 

apenas como área de passagem a outras regiões da cidade (os transeuntes), às pessoas que 

consomem no comércio especializado e nas lojas de artigos mais populares aí existentes, às 

pessoas que buscaram nessa área possibilidade de sobrevivência mesmo que em condições 

precárias de habitabilidade, ou seja, às pessoas para quem, a Região da Luz é o lugar da 

reprodução da vida. 

O Sr. João (fig. 21 e 22), morador de rua na Região da Luz, na Rua dos Andradas, 

reconhece nessa área a sua casa e o lugar da sua sobrevivência que segundo suas declarações, 

é garantida, sobretudo, pelos amigos que ele aí encontrou. Ele declarou o seguinte
83

: 

 

 

Aqui, nessa região, a gente sempre encontra, no lixo que sobra, o que me 

mantém vivo. É o que Deus me deu e quando eu não encontro nada nas 

sobras eu vendo as coisas que eu ganho das pessoas. As patroas (mulheres 

dos comerciantes) e o pessoal dos bares e dos hotéis, sempre me dão roupas 
usadas, sapatos e eu vendo aqui na calçada pra garantir meu sustento. Tem 

sempre gente pra comprar. Eu sou feliz aqui e eu não tenho outro lugar pra 

morar. Eu durmo com os amigos da rua embaixo dos prédios. Eu não posso 
reclamar de nada não, dona. Eu conheço todo mundo aqui e ninguém me 

trata mal. 

 

 

                                                             
83 Entrevista concedida em 11 de fevereiro de 2008. 
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Figura 21 – Sr. João, na Rua dos Andradas. 

Fonte: Ângela Garcia, fevereiro de 2008. 

 

 

 
Figura 22 – Sr. João em sua casa e o seu “ponto de comércio”, que lhe garante a 

sobrevida no dia a dia. 
Fonte: Ângela Garcia, fevereiro de 2008. 

 

 

Pelas declarações do Sr. João, pode-se dizer que se revela na Região da Luz, a prática 

social que se dá entre indivíduos que se reconhecem no outro que não é o diferente, prática 

esta, não vista e menos ainda percebida pela classe dominante. Chama atenção a frase escrita 
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no muro “da casa” do Sr. João: “Lacrados estão os nossos olhos”, que pode nos remeter ao 

que Olgária Matos nos aponta: para ver é preciso destituir o olhar (MATOS, 2006). 

As imagens “da casa” do Sr. João também nos mostram a impossibilidade do urbano 

para todos e a rua como testemunho das formas de apropriação e dos modos como os usuários 

se apropriam da metrópole para a reprodução da vida, ainda que em condições de extrema 

miséria. Os nossos políticos e nossos urbanistas “procedem como se o meio humano revelasse 

os mesmos métodos que o meio físico, como se ele não fosse portador de sentido e habitado” 

(CHOAY, 1986, f. 15). 

No texto do Projeto Nova Luz, um dos princípios norteadores a ser observado para se 

atingir o objetivo central proposto pelo projeto é: “revalorização do espaço público e a 

convivência”. Mas, o que significa revalorizar um espaço público e a convivência? Qual o 

valor que falta a esse espaço público e que tipo de convivência ele deve possibilitar? Para 

onde irá toda essa gente que se apropria, no atual momento, da Região da Luz por 

necessidades diversas? Os responsáveis pelas renovações urbanas não estão especialmente 

preocupados com isso. Acontece que toda essa gente vai fazer como sempre têm feito: sair de 

trás dos detritos para se colocarem no centro da cena e o problema não é que eles sejam 

pedintes, famintos, de baixo poder aquisitivo. “O problema é que eles simplesmente não irão 

embora. Eles também querem um lugar sob a luz” (BERMAN, 1998, p. 148), porque as 

pessoas, simplesmente, não evaporam. 

Isso contraria a corrente que promete a renovação urbana pela intervenção do setor 

privado na promoção de objetos culturais consumíveis por uma classe média com padrão de 

vida globalizado, mas que, de algum modo, está na busca de uma identidade por meio de uma 

cultura ressemantizada; corrente que segundo Hélène Rivière D‟arc, confia o papel de 

promotor de infra-estrutura e de guardião da segurança à municipalidade. “Assim, cabe a ela, 

nesse espírito, resolver os problemas: 1) da presença considerada excessiva de comerciantes 

ambulantes; 2) aquele dos moradores de rua” (D‟ARC, 2004, p. 357), e também, a nosso ver, 

dos transeuntes e habitantes de baixo poder aquisitivo que residem na Região da Luz. 

Pode-se dizer, portanto, que a permanência recuperando o Patrimônio Histórico 

edificado na Região da Luz, tende à transformação do perfil populacional das pessoas que aí 

vivem e ou trabalham. Quanto aos processos de transformação, no discurso oficial e extra-

oficial, tende a transformações em que a permanência, ao menos das formas, é fundamental 

para a mudança de população, de atividades econômicas e da paisagem. Segundo Alves 

(2005), a permanência simplesmente das formas, sem a sua constante manutenção, pode levar 

ao processo de deterioração da paisagem e ao afastamento de uma parcela da população que aí 
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transitava, vivia e que possuía um bom poder aquisitivo. Porém, esse processo não ocorre 

apenas pela particularidade local, mas também, por sua inclusão no processo geral de 

reprodução e expansão do capital em que o desenvolvimento geográfico desigual tem papel 

fundamental. 

Nas figuras 23 e 24 pode-se verificar o processo de permanência simplesmente das 

formas na Região da Luz, engendrando o processo de deterioração física em parte do seu 

Patrimônio Histórico edificado; processo que se aprofundou por meio do uso da população 

que se apropriou dessa área como possibilidade de empregabilidade e de realização da vida 

humana, mas, que, em sua grande maioria, possuem renda salarial familiar inferior a 5 

salários mínimos vigente, valor que não lhes possibilita mais que a sobrevivência diária
84

. 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Hotel Escala: Rua do Triunfo. 

Fonte: Ângela Garcia, março de 2008. 

 

 

 

 

                                                             
84 Pelo Censo Demográfico 2000, 36,06% dos domicílios do distrito Sé e 24,78% dos domicílios do distrito 

República possuem uma renda familiar inferior a 5 salários mínimos. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2000. 
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Figura 23 - Palacete Helvétia: Rua Santa Ifigênia. 

Fonte: Ângela Garcia, junho de 2008. 

 

 

Tanto o Hotel Escala quanto o Palacete Helvétia são usados, no momento atual, por 

habitantes de baixo poder aquisitivo, que transformaram suas dependências internas em suas 

moradias. 

No Hotel Escala vivem aproximadamente 6 famílias, cujos integrantes trabalham na 

Região da Luz e possuem rendimento salarial médio, por família, entre 2 e 3 salários mínimos 

vigentes. No caso do Palacete Helvétia, o número de famílias que aí habitam é superior ao do 

Hotel Escala, assim como, o número de indivíduos sós; números não revelados pelo “síndico” 

que cuida da administração do imóvel. Estimam-se, por meio de informações obtidas por 

moradores do Palacete Helvétia
85

, que vivem aí, aproximadamente 18 famílias (pai, mãe e 

filhos) e um elevado número de indivíduos solteiros, homens em sua grande maioria, em 

acomodações constituídas de um dormitório com banheiro. 

Quanto à revalorização do espaço público, outro princípio norteador destacado no texto 

do Projeto Nova Luz visando atingir seu objetivo central e, que diz respeito a “incrementar a 

qualidade de vida e incentivar o melhor uso de ruas, calçadas e praças existentes na área, sob 

                                                             
85 Não foi possível realizar entrevista mais detalhada com os moradores do Palacete Helvétia e menos ainda com 

o síndico, que se recusaram a fornecer dados precisos como também não autorizaram o registro interno por 

imagens das acomodações do hotel, por temerem repressões por parte do Poder Público Municipal. O que se 

observou em um anúncio fixado na recepção, é que havia acomodações para ser alugadas a partir de R$ 350,00 

reais. Ainda segundo esses moradores, as pessoas que aí vivem trabalham no comércio formal e informal na 

Região Central da cidade. Informações obtidas por meio de conversas rápidas, que se deram na porta do Palacete 

Helvétia, mais precisamente, na calçada, em junho do ano de 2008. 
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o aspecto estético, paisagístico e urbanístico”
86

, cabe também indagar: Para quem se 

apropriar? As ruas e praças existentes na Região da Luz não possuem qualidade? Que 

elementos faltam, por exemplo, à Praça Júlio Prestes, à Praça Duque de Caxias, à Rua Santa 

Ifigênia, à Avenida Ipiranga que possam lhes atribuir mais qualidade? 

O Projeto Nova Luz não torna claro estas questões, mas, aponta a necessidade de 

incentivar o uso de “espaços coletivos”, pressupondo determinar quem pode fazer uso desses 

espaços, indicando o seu conteúdo; tendência à produção de um espaço voltado a uma classe 

de pessoas com maior poder aquisitivo e poder político, consolidando a segregação 

socioespacial, deixando à margem a diferença e os diferentes, para os quais, talvez, restarão 

novamente os espaços abandonados pelas classes dominantes. 

Para o Poder Público Municipal espaços coletivos são os espaços privados de uso 

público e, o que se vislumbra para a Região da Luz, segundo a Superintendente de 

Acompanhamento e Projetos da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), é a 

possibilidade de edificações, na área de abrangência do projeto Nova Luz, semelhantes ao do 

Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista. É dessa forma que o Poder Público 

entende os espaços privados de uso público, ou seja, espaços coletivos
87

. 

Essa ideia é comungada também pela Associação Viva o Centro e pode ser verificada 

no texto do Seminário Internacional Centro XXI, realizado em 1995, com a participação de 

sociólogos, arquitetos, urbanistas e outros especialistas do Brasil, da França, da Espanha, de 

Portugal e dos Estados Unidos, cujos temas debatidos se deram em torno das questões das 

novas centralidades, exigências de mobilidade e transportes, a relação entre os espaços 

públicos e os espaços privados, entre outros (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 1995). 

Para Solà-Morales, a importância do espaço público, 

 

 

não está, certamente, em ser mais ou menos extenso, quantitativamente 

dominante ou protagonista simbólico, senão referir entre si os espaços 

privados fazendo também deles patrimônio coletivo. Dar caráter urbano, 

público, aos edifícios e lugares que sem isso seriam somente privados, esta é 
a função dos espaços públicos – urbanizar o privado, quer dizer, convertê-lo 

em parte do público (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 103-4). 

 

 

                                                             
86 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo: Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
87 Rovena Negreiros, em entrevista concedida em 19 de setembro de 2007. 



94 

 

Ainda segundo Solà-Morales, o tom somente público destinado ao espaço público, o 

torna insuficiente para desempenhar a tarefa de ser eminentemente público; significa a 

hipertrofia da cidade oficial, correndo o risco de descuidar e inclusive expulsar certas formas 

de vida coletiva. Por outro lado, para o mesmo autor, um espaço coletivo, 

 

 

é muito mais e muito menos que o espaço público, se caracterizarmos este 

apenas como propriedade administrativa. A riqueza de uma cidade são seus 
espaços coletivos (...). Talvez estes sejam, cada dia mais, os espaços que não 

são nem públicos nem privados, se não ambos ao mesmo tempo. Espaços 

públicos absorvidos por usos particulares, ou espaços privados que adquirem 
uma utilização coletiva (...). Privados na sua exploração econômica, mas não 

no uso e no significado para a cidadania (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 104). 

 

 

Teoricamente, segundo a concepção de Solà-Morales, pode-se dizer que os espaços 

públicos absorvidos pela iniciativa privada para a exploração econômica, devem ter o seu uso 

garantido a toda a sociedade, uma apropriação livre. 

Contudo, o que se verifica na prática, na Região da Luz, não é esse alcance social 

creditado aos espaços de uso “coletivo” por alguns teóricos, técnicos e Poder Público; agentes 

encarregados da organização da cidade, ao contrário, trata-se do uso privado e exclusivo do 

espaço. 

Na esteira dos projetos urbanos ancorados na “revalorização” do Patrimônio Histórico, 

o Mercado Municipal Paulistano, comumente conhecido como “Mercadão”, localizado na 

área central, é um típico exemplo de um espaço de uso coletivo. Restaurado na gestão 

municipal da Prefeita Marta Suplicy, o projeto para a restauração do “Mercadão” faz parte do 

Programa de Revitalização do Centro de São Paulo, com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e supervisão do Departamento de Patrimônio 

Histórico (DPH). 

No projeto de restauração do “Mercadão”, parte do seu espaço físico interno recebeu um 

grande mezanino para abrigar filiais de renomados bares e restaurantes da cidade e, o seu 

antigo salão de leilões foi transformado em um salão de eventos, tornando este espaço uma 

atração turística em nível nacional e internacional, um equipamento mediático e elitista. O uso 

desse espaço, sobretudo para o lazer, é supostamente permitido a qualquer cidadão, mas, sua 

arquitetura monumental, como também o elevado preço dos variados produtos que aí são 

comercializados atualmente, inibem/impedem as pessoas de poder aquisitivo baixo de se 
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apropriarem e fazer uso desse espaço, ainda que seja apenas para contemplar a sua 

exuberância arquitetônica. 

O atual Parque da Luz, localizado na Região da Luz, um espaço eminentemente público, 

foi restaurado e recuperado em 1972 e cercado com grades e portões, segundo o Poder 

Público Municipal, “para garantir a conservação do mesmo e a segurança dos seus 

usuários”
88

, ou seja, um espaço público “seletivo”. Não seria espaço semi-privado, a sua 

qualificação correta? 

Também na Região da Luz, a Estação Júlio Prestes é outro exemplo de um espaço 

eminentemente publico, porém de uso “seletivo”. De arquitetura monumental, intimidadora, 

foi restaurada e reformada para abrigar a Sala São Paulo, certamente, para um público das 

classes sociais mais abastadas, pois, os eventos aí realizados se dão em torno, sobretudo, de 

arte erudita, sem contemplar uma programação educacional voltada ao público das classes 

sociais menos abastadas e leigas. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, quando o Poder Público sinaliza implementar ações 

no sentido de transformar espaços de uso público em espaços de uso coletivo, reforça uma 

convicção presente atualmente no senso comum: a de que os espaços públicos são uma 

oposição ao espaço privado, reduzindo a qualidade e o sentido inerente a um espaço público, 

transformando-o em um espaço neutro, portanto, preenchível a priori; a sobra entre os 

espaços privados e, é esse sentido que move os urbanistas e técnicos encarregados da 

organização do espaço. 

Para Bernard Huet (1995), deve-se conceber um espaço público além de um simples 

espaço dotado de formas precisas e pré-determinadas; é preciso fazer com que as formas de 

um espaço público comandem a disposição dos espaços privados e ordenem a disposição dos 

objetos arquitetônicos. 

Essa condição acarreta outra: 

 

 

Já que os espaços públicos devem ter uma função reguladora e ordenadora, 

suas formas não podem depender de uma concepção singular ou de uma 
criação individual (...). Com a finalidade de haver consenso, as formas dos 

espaços públicos estão inscritas em convenções extremamente precisas, 

garantidas pela linguagem (HUET, 1995, p. 147). 

 

 

                                                             
88 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. 
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Ainda segundo Bernard Huet, atrás de cada uma das palavras que designam os espaços 

públicos da cidade (avenidas, ruas, praças, etc.) desenha-se uma idealidade formal 

convencional para que as pessoas consigam se localizar e se entenderam. Mas, essa idealidade 

formal dos espaços públicos nomeados recobre uma infinidade de casos diferentes, épocas e 

caracteres de dimensões e qualidades que não possuem uma medida comum, porém, não 

obstante, “todos esses espaços precisam inscrever-se numa idealidade convencional que 

permitirá o funcionamento da linguagem, da significação e, portanto, da comunicação” 

(HUET, 1995, p. 148). Atualmente, a cidade está impregnada de esplanadas, praças e ruas, 

avenidas e calçadões, um conjunto de ilusões linguísticas que não enganam muita gente. 

É preciso entender que os espaços públicos não funcionam de modo isolado; é pela 

continuidade da rede dos espaços públicos que uma cidade vai adquirindo a sua forma, é pela 

permanência no tempo dos espaços públicos que uma cidade constitui sua memória, portanto, 

os espaços públicos são o que há de mais permanente em uma cidade, devem reunir e associar 

aquilo que é separado. 

Contudo, o que se verifica, é que para os especialistas das cidades, sejam políticos ou 

urbanistas, a ordem é outra: não é dada atenção aos centros, aos espaços públicos e à 

arquitetura comum, mas, ao planejamento, aos monumentos, às lógicas técnicas. Prevalece a 

figura do especialista, que transmite a crença na infalibilidade ou na certeza do seu fazer, onde 

tudo o que pode ser explicado, pode ser, por isso, regulado. O espaço público, para os 

arquitetos e urbanistas existe no negativo, é verdadeiramente o espaço residual, sem forma 

própria e sem sistema simbólico preciso. 

O planejamento estratégico, funcional, planeja também a vida e a fragmentação vai 

ocorrer na produção espacial e no nível do vivido, da vida cotidiana. As novas formas 

impostas para a metrópole assim como um novo modo de vê-la e de vivê-la, submetem o 

indivíduo e a cidade ao poder do progresso; à vida no mundo moderno, “um ambiente que 

promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas 

em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo 

o que somos” (BERMAN, 1998, p. 15). 

Ainda segundo Berman, o que se desvela é, 

 

 

a tendência moderna de fazer sempre tudo novo: a vida moderna do ano que 

vem parecerá e será diferente da deste ano; todavia, ambas farão parte da 
mesma era moderna. O fato de que você não pode pisar duas vezes na 
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mesma modernidade tornará a vida moderna especialmente indefinível, 

difícil de apreender (BERMAN, 1998, p. 139). 

 

 

Os lugares transformados da cidade tornada metrópole impõem novos ritmos e novos 

usos e nesse sentido, produzem nova dinâmica onde as ruas redimensionam-se e ganham 

outro conteúdo, tendendo a eliminar o lúdico, transformando-se em lugar de passagem e 

assim, a fragmentação do espaço determinada e colocada pele propriedade privada do solo 

urbano vai se realizar como fragmentação da vida social. A reprodução da metrópole revela 

que à medida que a metrópole cresce e se metamorfoseia, ela incorpora novas áreas 

descaracterizando-as e transformando-as completamente por um processo ininterrupto ou de 

adensamento de antigas áreas, ou de incorporação de novas áreas ou ainda, pelas 

modificações impostas na morfologia. 

Para Ana Fani Carlos, tal processo implica: 

 

 

A constatação de que a cidade não está pronta e acabada, de que é um objeto 

em constituição, apesar de ser também real e concreta, coloca-nos diante da 

necessidade de considerar um devir, o que impede quaisquer transposições 
mecânicas entre morfologia social e morfologia espacial se levar em conta as 

possibilidades contidas na vida cotidiana (...). Nesse contexto, a metrópole 

pode ser entendida como objeto virtual, como realidade concreta e real, mas 
também utópica e possível. É assim que, na articulação entre o real e o 

possível, a metrópole ganha novos contornos (CARLOS, 2001, p. 54). 

 

 

Os modos de vida, limites e possibilidades do uso, definidos no espaço e no tempo da 

vida ligam-se a forma da cidade como morfologia urbana. A forma adquire um sentido no e 

pelo uso, engendra a identidade que sustenta a memória, marca a vida e confere-lhe um 

conteúdo, portanto, cabe considerar que a morfologia urbana não revela e nem esconde as 

relações sociais; aponta apenas as possibilidades e limites ao uso do espaço. 

Nos processos de renovação urbana, novas formas espaciais são criadas e recriadas 

constantemente destinadas a outros fins que não os originais e assim, cada vez mais, os 

espaços do uso se transformam. 

Todavia, os interessados em criar novas cidades e uma nova vida na cidade, ou seja, 

arquitetos, urbanistas, sociólogos, políticos, etc., não podem tirar do nada, por decreto, novas 

formas e relações. “Se é necessário ser exato, o arquiteto, não mais do que o sociólogo, não 

tem os poderes de um taumaturgo. Nem um, nem outro cria as relações sociais. Apenas a vida 
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social (a práxis) na sua capacidade global possui tais poderes. Ou não os possui” 

(LEFEBVRE, 1968, p. 107). 

Outro princípio norteador que consta no texto do Projeto Nova Luz, refere-se à 

“melhoria da circulação interna na Região da Luz, a sua ligação com seu entorno e 

considerações sobre o fluxo de pedestres a essa área, considerando que a mesma é atendida 

por um transporte coletivo de alta capacidade com um fluxo de viagens elevado, e por isso, 

torna-se necessário efetuar o redesenho do sistema viário da Região da Luz”
89

. 

Cabe dizer que a acessibilidade e a mobilidade internas em uma cidade deveriam ser 

requisitos fundamentais para que a mesma cumprisse a sua função de integração social, mas, 

tais requisitos se tornam, no atual momento, indispensáveis apenas para a competitividade da 

cidade, sobretudo, como meio econômico. 

A tendência que se observa é a organização das grandes cidades, das metrópoles, ao 

redor de centralidades multifuncionais, que concentram negócios, comércio por atacado, 

comércio de massa, comércio de luxo, administração, lazer, etc., e que são centralidades 

apoiadas nas junções de interconexão de redes de transportes e, nesse sentido, os projetos de 

renovação urbana das áreas centrais das grandes cidades, nos últimos 20 anos, se esforçam 

para combinar o reforço “das funções econômicas estratégicas e dos serviços muito 

qualificados com as empresas, a presença de zonas comerciais e de lazer e a volta das 

camadas sociais mais abastadas para as zonas pericentrais” (ASCHER, 1995, p. 64). 

Deve-se considerar também, quanto à mobilidade e acessibilidade, o fato de que a 

complexidade da vida metropolitana tornou impossível, de uma forma geral, a possibilidade 

do indivíduo estar próximo ao emprego, à moradia e suas diversas atividades, o que exige 

uma mobilidade sempre crescente em metrópoles congestionadas, onde o tempo é efêmero e 

tornou moeda de valor. Nesse sentido, o lugar da moradia tem fundamental importância. 

No texto do Projeto Nova Luz, a questão que envolve a acessibilidade, a mobilidade e o 

redesenho do sistema viário da Região da Luz, está intrinsecamente ligada à questão do 

estímulo ao uso misto da região, conjugando habitações com estabelecimentos comerciais e 

de serviços. Um maior adensamento populacional na região, para o Poder Público Municipal, 

significa também maior segurança local e, por isso, a moradia aí, exerce um papel 

fundamental na renovação pretendida para a Região da Luz
90

. 

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 2001-2010, elaborado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEMPLA), durante a gestão da Prefeita Marta 

                                                             
89 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
90 Ibid., p. 3 
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Suplicy, propunha como cenário para 2010 um centro principal “requalificado” com muitos 

habitantes e atividades econômicas, proposta que foi confirmada em diferentes discursos, 

oficiais e extra-oficiais. 

No debate organizado pela Associação Viva o Centro em 10 de maio de 2006, todos os 

participantes foram unânimes em ressaltar o potencial imenso que a Região da Luz tem para a 

habitação; potencial reforçado pelas estações de Metrô, avenidas e linhas de ônibus que 

facilitam o acesso a essa área (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 2006). 

Todavia, a moradia na Região da Luz sempre existiu, mas, essa função não fazia parte 

dos elementos que caracterizavam essa área. Segundo Alves, a incorporação da função 

residencial “como elemento que caracterize os centros modernos faz parte de uma estratégia 

de valorização e recuperação dos centros tradicionais. Valorizado, entra na lógica da 

reprodução capitalista” (ALVES, 2004, p. 298). 

Favorecer a função residencial na Região da Luz, também levaria a discutir o tipo de 

população que seria beneficiada por essa intenção. 

O texto do Projeto Nova Luz contempla o incentivo ao reforço da atividade econômica 

na Região da Luz como critério fundamental para a criação de um ambiente econômico mais 

ativo, o que, por si só, tende a atrair investimentos habitacionais, dado o padrão da expansão 

imobiliária que caracteriza a cidade de São Paulo, em que o mercado habitacional acompanha 

a expansão comercial e de negócios
91

. Para o Poder Público Municipal, o mercado imobiliário 

em São Paulo é dinâmico e lucrativo, o que de certa forma, coloca o Projeto Nova Luz 

concorrendo com outras oportunidades de negócios
92

. 

Ainda segundo o texto do Projeto Nova Luz, a Região da Luz é degradada e perigosa, 

mas, a capacidade de mudar esse estigma, por meio da presença do setor público em múltiplas 

dimensões, deve realçar os aspectos positivos já existentes na região, bem como criar outros, 

trazendo-lhe um diferencial em relação às outras áreas da cidade. Nesse sentido, a infra-

estrutura de transportes e a acessibilidade características da região são diferenciais da área, 

hoje patentemente subutilizados
93

. 

Fica evidente que a renovação da Região da Luz passa também, por uma política 

habitacional ativa, além das outras intenções já citadas. Todavia, essa questão implica em uma 

disputa pela apropriação e uso desse espaço entre segmentos diferenciados da população. “É 

no habitar a região, naquilo que afeta o cotidiano de reprodução da vida que temos os indícios 

                                                             
91 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz 
92 Ibid., p. 12. 
93 Ibid., p. 13. 
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de embates e a disputa pelo espaço entre os grupos de poder aquisitivo diferenciado” 

(ALVES, 2004, p. 298). 

O reforço à função residencial na Região da Luz, busca atrair as camadas de população 

de médio e alto poder aquisitivo, o que entra em embate direto com as aspirações das camadas 

de menor poder aquisitivo, que, apoiadas no Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de 

São Paulo
94

, reivindicam a regulamentação do parcelamento, uso e ocupação do solo no que 

diz respeito a incentivar a ação dos agentes promotores de Habitações de Interesse Social 

(HIS)
95

. Com área útil construída de 50 metros quadrados, destinadas a famílias com renda 

salarial igual ou inferior a 6 salários mínimos vigentes, as Habitações de Interesse Social 

(HIS) são garantidas pelo PDE em parte da área central da cidade e, portanto, em parte da área 

de abrangência do Projeto Nova Luz. 

Teoricamente, o Plano Diretor Estratégico, nesse sentido, reafirma uma visão do centro 

como lugar da multiplicidade de funções. 

Para Raffestin, o centro, os lugares mais densos, são os lugares onde se iniciou a 

relação, a centralidade, pois, 

 

 

a centralidade não é essa pura noção geométrica que os homens teriam 
inventado ou descoberto. É uma outra coisa. É, em primeiro lugar, a 

existência de uma coletividade soldada por ações criadoras de relações, que 

fundamentam diferenças específicas. O lugar, sem essas relações, não passa 
de um lugar entre muitos outros” (RAFFESTIN, 1993, p. 187). 

 

 

Mas, a área central da cidade, com essas características não atende as expectativas e 

anseios dos agentes envolvidos na sua renovação. Ainda que o documento municipal aponte 

para a possibilidade da diversidade populacional na área, isso pouco faz parte da cultura dos 

promotores imobiliários brasileiros, como também para a Associação Viva o Centro que 

apresenta em seus documentos, propostas para a função habitacional dentro de um plano de 

recuperação para a área central da cidade, que contemplam o incentivo a “construção de 

habitações pelo setor privado através de abertura de linhas de financiamento para a população 

de renda média” (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 1996, p. 4). 

                                                             
94 O Plano Diretor Estratégico é instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, 

determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município. 
95 Plano Diretor Estratégico. Lei n. 13.430 de 13 de setembro de 2002; Capítulo VI, art. 12, item VIII. 
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A figura 25 ilustra o perímetro destinado a construção de Habitações de Interesse Social 

na área de abrangência do Projeto Nova Luz, de acordo com o Plano Diretor Estratégico 

(PDE) do Município de São Paulo. 

 

 

 
Figura 25 – Área destinada a Habitações de Interesse Social. 

Fonte: Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo 

 

 

A área destinada à construção de Habitações de Interesse Social corresponde a 11 

quadras e está inserida no perímetro de abrangência do Projeto Nova Luz. Todavia, no texto 

do Projeto Nova Luz consta a elaboração de um plano urbanístico que deve se orientar pela 

caracterização dos imóveis e espaços urbanos que apresentem características de “sub-

aproveitamento ou inadequação de uso; edificações que apresentem perspectivas de alteração 

ou substituição, a saber: a) cortiços; b) edifícios com mais de 4 pavimentos de uso misto – 

residencial e comercial”
96

. Ainda segundo o texto do Projeto Nova Luz, o diagnóstico 

realizado pela Prefeitura Municipal (descrito anteriormente) apontou essa área como sendo 

passível de transformação e substituição; transformação prioritária podendo ter seu uso 

redefinido e edificações demolidas para outros fins que não o de moradia e, se moradia, para 

pessoas de classe de poder aquisitivo médio
97

. 

                                                             
96 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Programa Ação Centro – BID. Projeto Nova Luz. 
97 Ibid., p.17. 
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Para o Secretário Municipal de Habitação, as Habitações de Interesse Social são 

unidades que devem ser comercializadas por um “valor pequeno”, em torno de R$50.000,00 

reais, valor que no caso de um terreno que tem o preço do metro quadrado em torno de 

R$1.200,00 reais (valor mínimo na Região da Luz), não parece muito viável. Há também as 

Habitações de Mercado Popular
98

 (HMP), previstas no Plano Diretor Estratégico para essa 

área, que são unidades maiores, de 70 metros quadrados, que é uma opção melhor, pois, pode 

trazer mais rentabilidade ao mercado imobiliário em terrenos avaliados pelo preço mínimo 

por metro quadrado. Essa possibilidade está sendo estudada e talvez, as definições em torno 

de HIS sejam alteradas, aumentando o seu valor em salários mínimos com o intuito de atender 

pessoas com renda salarial entre 6 e 8 salários mínimos ou mais, o que melhora 

consideravelmente a atratividade da região. Estamos falando em pessoas com renda mínima 

de R$2.800,00 reais, que já são consideradas pertencentes à classe média (ASSOCIAÇÃO 

VIVA O CENTRO, 2006). 

Fica evidente que a revisão do Plano Diretor Estratégico pretendida pelo Poder Público 

Municipal diz respeito à redução de áreas para a produção de Habitações de Interesse Social 

na Região da Luz, como também, facilitar os investimentos do mercado imobiliário para 

atender uma população “solvente” e nesse sentido, é possível que o Projeto Nova Luz tenha 

relação direta com a revisão do Plano Diretor Estratégico. 

Pode-se dizer que está em curso na Região da Luz, pelo ato do poder político, um 

processo de substituição da população aí residente por outra criteriosamente selecionada por 

meio de planilhas e gráficos, por meio da técnica e da racionalidade funcional, para habitar as 

novas edificações. O espaço é pensado ao sabor dos interesses de agentes diversos 

encarregados da renovação urbana da Região da Luz que inclusive, ignoram, desconsideram e 

pervertem o texto legal do Plano Diretor Estratégico e, dessa forma, legitimam o Estado como 

detentor do monopólio da injustiça. 

O Poder Público Municipal também estabeleceu uma parceria com o Governo do 

Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), no 

sentido de garantir a priorização das ações do Programa de Intervenções em Cortiços (PAC), 

desenvolvido pela CDHU através do Programa PAC/BID para a área de abrangência do 

Projeto Nova Luz. Este programa envolve algumas alternativas de moradia aos habitantes de 

cortiços, tais como: a) concessão de crédito para as famílias que residem em cortiços para a 

                                                             
98 As Habitações de Mercado Popular correspondem a habitações destinadas a famílias com renda salarial igual 

ou inferior a 16 salários mínimos, com padrão de unidade habitacional com até dois sanitários e até uma vaga de 

garagem e área útil de no máximo 70 metros quadrados. Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 

Capítulo II, art. 146, item XIV. 
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compra de um imóvel; b) transformação do cortiço em condomínio por meio de ampliação e 

ou reforma do mesmo e o afastamento dos atuais agentes intermediários da locação dos 

cortiços; c) ajuda de custo para famílias ou moradores de cortiços interessados em assumir um 

financiamento habitacional. 

Em relação a essas alternativas, cabe observar: a) a concessão de crédito é direcionada 

exclusivamente ao núcleo familiar constituído legalmente (pai, mãe, filhos) para adquirirem 

um imóvel qualquer, porém, o valor dessas “cartas de crédito”, estimada em R$ 42.000,00 

reais por família, não correspondem ao valor dos imóveis localizados na área central da 

cidade, portanto, a essas famílias resta a alternativa de sair dos cortiços deixando a edificação 

livre para a iniciativa privada se instalar; b) transformar os cortiços em condomínios e afastar 

os atuais agentes intermediários da locação significa redefinir seu uso e transferir ao mercado 

imobiliário o controle dessas moradias, restando também a essas pessoas a alternativa de 

procurar outro lugar para morar; c) a ajuda de custo oferecida a famílias ou moradores 

interessados em assumir financiamento habitacional está vinculada ao valor da renda familiar 

total, ou seja, essas pessoas têm direito a linhas de financiamento mediante comprovação de 

capacidade financeira para tal, quando se sabe que, muitas dessas pessoas vivem do trabalho 

informal, não tendo, portanto, como comprovar a renda salarial exigida. 

Segundo Nabil BonduK
99

, é preciso destacar que uma parcela significativa da população 

que habita a área de abrangência do Projeto Nova Luz, mesmo morando precariamente, 

trabalha na região central da cidade e são pessoas que fazem parte de uma demanda por 

habitação popular. Para ele, o “ganha-pão” dessas pessoas está aí e por isso, elas não vão sair 

dessa área, mesmo se forem despejados dos cortiços e das habitações precárias. Essas pessoas 

seguirão para outra ocupação irregular na região central da cidade. 

Para o coordenador do setor de Direito à Cidade do Instituto Polis, Nelson Saule 

Júnior
100

, um acordo com o setor privado para a renovação da região central da cidade só terá 

efeito positivo se houver investimentos em habitação popular, o que não tem sido prioridade 

nas intervenções impetradas pelo Poder Público Municipal e reitera que, os investimentos que 

a Secretaria de Habitação tem feito, incluindo as parcerias com os setores privados, 

privilegiam as camadas que possuem alto poder aquisitivo, contrariando as orientações do 

Plano Diretor Estratégico no que diz respeito a Habitações de Interesse Social na área de 

abrangência do Projeto Nova Luz. 

                                                             
99 Arquiteto e professor de urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

em entrevista concedida à Agência Carta Maior, em 4 de julho de 2007. 
100 Entrevista concedida à Agência Carta Maior em 4 de julho de 2007. 
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Além disso, vale ressaltar que, para os empreendedores privados interessados em 

investir na Região da Luz, uma série de incentivos fiscais estão sendo reforçados. O Decreto 

n. 46.996
101

, em seu art. 2º, trata dos incentivos fiscais a ser concedido aos contribuintes que 

realizarem investimentos na região de abrangência do Projeto Nova Luz, mediante concessão, 

pelo Poder Público Municipal e em favor do investidor, de Certificados de Incentivo ao 

Desenvolvimento, com valor de: a) 50% do valor dos investimentos realizados em construção, 

restauração, preservação ou conservação de imóveis de uso exclusivamente residencial; b) 

50% do valor dos investimentos realizados em construção, restauração, preservação ou 

conservação de imóveis destinados a atividades comerciais exercidas por estabelecimento do 

investidor situado na área de abrangência do Projeto Nova Luz; c) 80% do valor dos 

investimentos realizados em construção, restauração, preservação ou conservação de imóveis 

destinados às atividades de prestação de serviços. Os Certificados de Incentivo ao 

Desenvolvimento poderão ser usados para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e para aquisição de créditos de 

bilhete único para os funcionários que exercerem suas atividades no estabelecimento do 

investidor. 

Ainda em seu art 2º, o Decreto n. 46.996/06 trata de outros incentivos fiscais 

concedidos pelo Poder Público em favor do investidor: a) redução de 50% do Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) referente ao imóvel objeto de investimento; b) redução de 50% 

do Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis (ITBI-IV) referente ao imóvel 

objeto de investimento; c) redução de 60% do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 

(ISS) incidente sobre os serviços de construção civil referente ao imóvel objeto de 

investimento; d) redução de 60% do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) 

incidente sobre atividades de prestação de serviços exercidas por estabelecimento do 

investidor situado na área de abrangência do Projeto Nova Luz. Para os efeitos desse decreto, 

considera-se investimento, toda despesa de valor igual ou superior a R$50.000,00 reais 

referentes à implantação, expansão ou modernização das empresas que desenvolverem 

atividades comerciais e de prestação de serviços na área de abrangência do Projeto Nova 

Luz
102

. 

Segundo o representante da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), Geraldo 

Biasoto, no que se refere à habitação, transformar a área central da cidade em local de 

                                                             
101 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Decreto n. 46.996 de 13 de fevereiro de 2006 que regulamenta 

a Lei n. 14.096 de 08 de dezembro de 2005, que dispõe sobra a criação do Programa de Incentivos Seletivos para 

a região adjacente à Estação da Luz na área central do município de São Paulo. 
102 Prefeitura da Cidade de São Paulo. Decreto n. 46.996 de 13 de fevereiro de 2006. 
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moradia apenas para pessoas de baixa renda, desqualifica a região, causando evidentemente, a 

diminuição do valor de mercado dos imóveis na área central. Quanto a região de abrangência 

do Projeto Nova Luz, qualquer empreendimento aí é difícil de implementar, porque há 

dificuldades de acesso aos imóveis e o patrimônio imobiliário é excessivamente fragmentado, 

além das questões relacionadas às pendências judiciais e dificuldades em relação ao próprio 

código de obras. Com o intuito de dar conta dessas dificuldades, o Plano Diretor Estratégico, 

permite a utilização do instrumento da Concessão Urbanística, que foi redefinido para 

implementação da transformação na Região da Luz (ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 

2006). 

As condições diferenciais desse espaço complexo (histórico, arquitetônico, urbanístico, 

legal, político, social, econômico, simbólico, residual, diverso) segundo Tourinho, fazem dele 

um espaço de difícil apropriação, o que desagrada todas as formas do capital, cujos interesses 

são pautados na dominação do território para auferir lucros e, desse modo, o Centro afeta os 

investimentos que o capital está disposto a realizar nesse espaço, com essa finalidade 

(TOURINHO, 2004). 

Ainda segundo Tourinho, 

 

 

(...) qualquer operação de transformação ou de recuperação imobiliária 
tropeçará com um nutrido grupo de obstáculos, quando do Centro se trata. 

Estes obstáculos são dos mais variados e vão dos fatores relacionados com a 

propriedade do solo, ao direito à ocupação das construções e do espaço; com 

a utilização do espaço, mas também com a regulamentação desses usos; com 
os valores simbólicos, bem como com a apropriação devida ou indevida 

daqueles (...), situação que faz do Centro um lugar “duro” diante da 

maleabilidade do restante do tecido urbano da metrópole (...). A negociação 
com numerosos proprietários resulta quase impossível na hora de realizar um 

investimento imobiliário por parte do capital privado, que em geral, recorre 

ao Estado para regularizar a situação (...). (TOURINHO, 2004, p. 281-2, 
grifo do autor). 

 

 

Nesse contexto, evidencia-se o que Ana Fani Carlos nos aponta e já analisado, ou seja, 

os conflitos que ocorrem no espaço entre os interesses do Estado e os interesses dos 

promotores imobiliários vão se unir para que ocorra o restabelecimento do espaço como 

condição de reprodução (CARLOS, 2001). 

O retorno à cidade, ao “coração da cidade” tão propagado nos discursos oficiais e extra-

oficiais, só se justifica pelas possibilidades de realização da vida humana que essa 
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centralidade proporciona, sem negar sua diversidade; na “mistura” e, pode-se dizer que é 

também o único lugar onde essa “mistura” tem alguma chance de se realizar (D‟ARC, 2004). 

Para Tourinho, 

 

 

o centro é o espaço da diversidade em vários sentidos, não só por envolver 
lugares onde diversos setores da sociedade (econômicos, políticos e sociais) 

atuam; mas também onde diversos agentes sociais interagem (no sentido da 

diversidade cultural e racial dos usuários e moradores (TOURINHO, 2004. 
p.280, grifo do autor). 

 

 

Todavia, esse não é o entendimento do Poder Público Municipal e dos agentes privados 

encarregados da renovação urbana na Região da Luz, os quais incentivam e defendem para 

essa região o uso misto como um elemento de reforço à segurança, que se constitui em uma 

das principais preocupações que afetam o mercado imobiliário. De um lado, a existência de 

vida comercial e de serviços garante uma permanência diurna constante, imprimindo ao local 

uma rotina e maior segurança. De outro, a presença de residências em uma região traz para 

empresas que venham a se estabelecer ali a certeza de que haverá presença no período 

noturno, reforçando também a segurança
103

. 

O processo em curso na Região da Luz torna evidente a inevitabilidade de recorrer aos 

grandes investidores do mercado, sobretudo, o mercado imobiliário. Mas, é fato, que o grande 

mercado imobiliário demanda grandes áreas livres para garantir o retorno de seus 

investimentos nas novas conjunturas imobiliárias (grandes condomínios residenciais e 

comerciais, por exemplo) e, as áreas livres são justamente o que faltam nessa região. 

No sentido de equacionar os “obstáculos” inerentes ao Centro, o Poder Público 

Municipal adota estratégias para garantir que a aliança Estado-capital aí se realize e, no caso 

da Região da Luz, outra estratégia adotada foi a redefinição e a aprovação do instrumento de 

Concessão Urbanística para resolver o impasse da propriedade privada. 

Mencionada no Plano Diretor Estratégico de 2002, a Concessão Urbanística é um 

poderoso instrumento urbanístico inicialmente formulado na gestão da Prefeita Marta Suplicy, 

filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), portanto, uma administração supostamente de 

“esquerda”, mas, que foi tomado na atual gestão do Prefeito Gilberto Kassab, filiado ao 

Partido dos Democratas (DEM), uma administração supostamente de “direita”, o que reforça 

                                                             
103 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo: Programa Ação Centro – BID. O projeto Nova Luz. 
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a ideia de tratar-se de um aperfeiçoamento jurídico necessário à continuidade do urbano que 

alguns especialistas, políticos e técnicos defendem, independente de seus ideais sociais. 

No processo de revisão do Plano Diretor Estratégico de 2002, gerido de forma polêmica 

pelo Executivo Municipal face à absoluta ausência de processos efetivamente participativos, 

como indica o Estatuto da Cidade, o que se propõe são alterações que vão possibilitar ao 

mercado imobiliário reinar absoluto na cidade, tomando decisões que, ao menos teoricamente 

e legalmente, deveriam ser tomadas pelo Poder Público Municipal (FEREIRA, 2009). 

O favorecimento ao mercado imobiliário na urbanização da cidade já estava presente no 

texto do Plano Diretor Estratégico de 2002, porém, de forma mais discreta; urbanização que 

seria realizada por meio de Operações Urbanas que subordinam o planejamento urbano aos 

interesses do mercado, analisadas nesse trabalho. 

Se esse aspecto do Plano Diretor Estratégico de 2002 já era interessante para o mercado, 

na sua revisão, o Poder Público Municipal escancara os mecanismos de favorecimento ao 

mercado imobiliário. Propõe que se adote nas áreas das Operações Urbanas e nas chamadas 

“áreas de intervenções urbanas” o mecanismo da Concessão Urbanística, que transfere 

simplesmente ao mercado imobiliário a prerrogativa de desapropriar terrenos nas áreas em 

que este queira investir e tenha adquirido direito para tal. 

Em 07 de maio do ano de 2009, o Prefeito Gilberto Kassab sancionou a Lei n. 14.917, 

que dispõe sobre a Concessão Urbanística no Município de São Paulo e a Lei n. 14.918, que  

autoriza o Executivo a aplicá-la nas áreas do Projeto Nova Luz, ambas aprovadas pela Câmara 

Municipal da Cidade de São Paulo no dia 22 de abril do ano de 2009. 

O art. 1º da Lei n. 14.917, dispõe: 

 

 

A Concessão Urbanística constitui em um instrumento de intervenção urbana 

estrutural destinado à realização de urbanização ou de reurbanização de parte 

do território municipal a ser objeto de requalificação da infra-estrutura 
urbana e de reordenamento do espaço urbano com base em projeto 

urbanístico específico em área de operação urbana, área de intervenção 

urbana ou de projeto urbanístico estratégico para o atendimentos dos 
objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas na lei do Plano Diretor 

Estratégico
104

. 

                                                             
104 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Lei n. 14.917. 
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No art. 2º, o texto da Lei n. 14.917 esclarece para os fins dessa lei: 

 

 

A Concessão Urbanística é o contrato administrativo por meio do qual o 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, delega a 

pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a execução de obras urbanísticas 
de interesse público, por conta e risco da empresa concessionária, de modo 

que o investimento desta seja remunerado e amortizado mediante a 

exploração dos imóveis resultantes destinados a usos privados nos termos do 
contrato de concessão, com base em prévio projeto urbanístico e em 

cumprimento dos objetivos, diretrizes e prioridades da lei do Plano Diretor 

Estratégico. 
Parágrafo único. A empresa concessionária obterá sua remuneração, por sua 

conta e risco, nos termos estabelecidos no edital de licitação e no contrato, 

dentre outras fontes, por meio de alienação ou locação de imóveis, da 

exploração direta ou indireta de áreas públicas na área abrangida pela 
intervenção urbana ou qualquer outra forma de receita alternativa, 

complementar ou acessória, bem como pela receita de projetos associados
105

. 

 

 

No art. 3º, o texto da Lei n. 14.917 esclarece para os fins dessa lei: 

 

 

Podem ser objeto de Concessão Urbanística, entre outras intervenções 

estruturais, as obras relativas a modificação do sistema viário, da estrutura 
fundiária, de instalações e equipamentos urbanos, inclusive sistema de 

transporte público e da localização de logradouros públicos, a demolição, 

reforma, ampliação ou construção de edificações nos termos estabelecidos 
no respectivo projeto urbanístico. 

§ 3º. Conforme as necessidades de cada caso, a intervenção urbana 

pretendida, de acordo com o projeto urbanístico (...), poderá ser objeto de 

mais de uma Concessão Urbanística
106

. 

 

 

Fica evidente a delegação de execução de obras urbanísticas mediante um projeto 

específico e que serão realizadas pelo Poder Público Municipal. Por outro lado, a lei prevê, 

claramente, a remuneração por meio de alienação ou locação de imóveis desapropriados bem 

como das unidades construídas, além da exploração das áreas públicas, seja de forma direta 

ou indireta. O que se tem, é um contrato de terceirização da gestão de um território, que 

alguns teóricos apontaram. 

                                                             
105 Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. Lei n. 14.917. 
106.Ibid., p. 3. 
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Para Rui Falcão
107

, está em curso uma das maiores operações imobiliárias da história da 

cidade de São Paulo, com a desapropriação e demolição de aproximadamente 13 quadras 

urbanas na Região da Luz. O conjunto em fase de licitação vai ser disputado por grandes 

grupos imobiliários e os vencedores vão dispor da área como sendo um lote único para fazer 

dele o que bem entender, já que a autoridade municipal abdica, em favor da especulação 

imobiliária, de sua prerrogativa de regular o planejamento e a ocupação, em parceria com a 

comunidade e em consonância com o que a lei determina. 

Ainda segundo Rui Falcão, ao entregar a regularização urbanística da área de 

abrangência do Projeto Nova Luz à sanha do mercado, a administração municipal terceiriza 

para a iniciativa privada a expulsão dos moradores que aí residem, das pessoas que aí 

trabalham, como também, a gestão desse território. 

Para o arquiteto João Sette W. Ferreira
108

, 

 

 

A coisa funciona mais ou menos assim: a prefeitura decreta o "interesse 
público" das áreas, repassando a grupos privados o poder de desapropriar 

terrenos e de exercer o direito de preempção, a saber, de ter prioridade 

garantida na compra de qualquer imóvel à venda na área em questão. Assim, 

um grande grupo imobiliário poderá legitimamente desapropriar terrenos 
para ali incorporar seus projetos imobiliários e, supostamente, realizar 

melhorias urbanas públicas. Se nas Operações Urbanas as decisões de 

urbanização ficavam subordinadas a um eventual interesse do mercado, 
agora com a Concessão Urbanística quem decide essa urbanização é 

ninguém menos que o próprio mercado, em nome de um "interesse público" 

bastante duvidoso. Na prática, a prefeitura está não só abdicando de sua 

prerrogativa de planejar a cidade, como está repassando tal função a grupos 
privados cujo interesse – o lucro – evidentemente está longe de ser público 

(FERREIRA, 2009, p.3, grifo do autor). 

 

 

O Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo já se levantaram frente a tal 

aberração, apontando a inconstitucionalidade da ideia. Os Defensores Públicos, em várias 

declarações dadas à mídia em geral, chamam a atenção para o fato de que apenas a exploração 

de serviços públicos pode ser concedida por meio de operações público-privadas e não a 

realização de obras públicas, como seria o caso nas áreas desapropriadas. Além disso, a 

                                                             
107

 Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em artigo publicado no Blog do Noblat em 13 de 

outubro de 2007 que se transformou em objeto de análise no Blog de Reinaldo Azevedo. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/blogs/reinaldo/2007/10/.> Acesso em: 10 mar 2008. 
108 João Sette Whitaker Ferreira, arquiteto e urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo e da Universidade Mackenzie em entrevista concedida ao Correio da Cidadania em 

09 de abril de 2009. 

http://veja.abril.com.br/blogs/reinaldo/2007/10/


110 

 

Concessão Urbanística fere a Constituição Federal, que estabelece que as políticas urbanas 

possam prever a cooperação público-privada, mas, para atender ao interesse social e não, 

como é o caso da Concessão Urbanística, para atender aos interesses de lucratividade de 

grupos privados. 

Para a advogada Drª Rafaela Ferreira
109

, tanto no texto da Constituição Federal quanto 

no texto do Estatuto da Cidade, em nenhum momento, surge a figura da desapropriação para a 

utilização final privada. Como a competência para legislar sobre a matéria de desapropriação 

é privativa da União, é pacífico o entendimento que o Prefeito Gilberto Kassab não tem 

competência legal para mudar o requisito de caráter social da desapropriação. 

Para justificar a Concessão Urbanística o Prefeito Gilberto Kassab tem utilizado o artigo 

175 da Constituição Federal que dispõe “sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos”. Todavia, o que se estabelece na Constituição Federal é a 

faculdade de delegar às empresas prestadoras de “serviços públicos” a possibilidade de 

declarar a utilidade pública e por isso, a desapropriação; às empresas que prestam “serviços 

públicos” continuativos, ou seja, saneamento básico, fornecimento e distribuição de água, de 

energia elétrica, de transportes, de moradia social, etc. O conceito de “serviço público” é 

ligado a necessidades primárias e fundamentais para o indivíduo e para a vida em 

coletividade. 

Para o advogado Dr. Kiyoshi Harada
110

, a Concessão Urbanística está criando, na 

prática, a figura de concessionária de especulação imobiliária, atividade vedada ao próprio 

Poder Público e, reitera: 

 

 

A concessão urbanística de que cuida a propositura legislativa sob exame é 

fruto de uma grande confusão conceitual. Confunde-se concessão de serviço 
público mediante licitação, hipótese em que pode ser conferida ao 

concessionário, por lei específica, a faculdade de desapropriar para expansão 

do serviço ou para melhorar o desempenho na execução do serviço 
concedido, com a concessão para execução de obras urbanísticas conferindo 

ao “concessionário” o poder de expropriar. Em outras palavras, a 

desapropriação não é para melhorar o desempenho na execução do serviço 

público concedido, mas para executar o plano de requalificação urbana 
apresentada pelo Executivo municipal. Ora, esse tipo de concessionário não 

existe, nem pode existir juridicamente (HARADA, 2009, p.4) 

 
                                                             
109 Rafaela R. G. P. Ferreira em artigo publicado no Boletim Mensal de Eletrônica, Telecomunicações e 

Informática – A Eletrônica em Foco – cuja publicação e veiculação é de responsabilidade da Associação dos 

Comerciantes do Bairro da Santa Ifigênia. 
110 Em artigo intitulado: Concessão Urbanística. Uma grande confusão conceitual, publicado no Boletim Mensal 

de Eletrônica, Telecomunicações e Informática – A Eletrônica em Foco. 
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Cabe aqui a indagação: Porque a utilização de terceiros para a renovação urbana da 

Região da Luz? Porque tal medida foi necessária? 

No debate promovido pela Associação Viva o Centro para discutir as questões relativas 

a intervenções urbanas estruturais, o arquiteto e urbanista Eduardo Della Manna, em suas 

declarações esclarece que o preço dos imóveis na região central da cidade, no atual momento, 

é muito elevado e nenhum empresário consegue fechar qualquer acordo para viabilizar novos 

empreendimentos na área em função dos preços desse mercado. Muitos proprietários de 

imóveis já estão supervalorizando os imóveis por conta própria, esperando uma possível 

valorização futura do Centro da cidade. 

Ainda segundo Eduardo Della Manna, outro problema, é a situação jurídica desses 

imóveis. Há muitos imóveis de inventário e a pulverização da propriedade imobiliária. O 

empreendedor imobiliário não quer negociar com vários proprietários e nesse sentido, a 

Concessão Urbanística deveria tirar essa negociação direta para facilitar o processo 

(ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 2006). 

Pode-se dizer que se revela parte das Concessões Urbanísticas no sentido em que elas 

superam os entraves e obstáculos da estrutura fundiária, que se desdobram em títulos 

precários de propriedade e na necessidade de negociação com vários proprietários, uma vez 

que a propriedade privada possui uma estrutura fragmentada (CARLOS, 2001). Dessa forma, 

o que se tem, é uma intervenção necessária do Poder Público para que os negócios que 

envolvem o urbano perdurem ou se estabeleçam em outro/novo patamar. Tudo agora vai ficar 

a cargo do concessionário: desapropriar, construir, revender, locar espaços, assim como, 

promover a incorporação imobiliária, ou seja, o concessionário terá direito a um determinado 

“feudo” na metrópole São Paulo. 

A aprovação desse instrumento também provocou contestações daqueles que vão ser 

diretamente afetados pela nova fase que a propriedade urbana adquire, ou seja, os habitantes, 

comerciantes e proprietários de imóveis da área de abrangência do Projeto Nova Luz, 

sobretudo, da Rua Santa Ifigênia. 

Para Renata Peres
111

, moradora da Rua Guianazes e proprietária de um comércio de 

eletro-eletrônicos na Rua do Triunfo há mais de 20 anos, o principal problema da Região da 

Luz é de ordem social, de exclusão social, que a sociedade em geral e o Estado fazem “vista 

grossa”. Para ela, o movimento diário nessa região é o que a torna atraente e o convívio entre 

os diferentes ocorre naturalmente. 

                                                             
111 Entrevista concedida em 10 de junho de 2009. 
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Ainda segundo Renata Peres, 

 

 

O Projeto Nova Luz não foi apresentado aos comerciantes da área na sua 

íntegra e menos ainda, com suas intencionalidades e isso seria, para ela, o 

grande problema desse projeto. O Poder Público não está considerando a 
dimensão social do mesmo e o fato de que, nessa região, são famílias que 

administram a maioria dos estabelecimentos comerciais, ou seja, pai, mãe e 

filhos e às vezes, até parentes em outro nível administram seus comércios e, 
geralmente, na direção de mais de um ponto comercial. Como o Poder 

Público pretende resolver essa questão? Isso não foi respondido e penso que 

na há resposta para isso. Estima-se que 50.000 pessoas perderão seus postos 
de trabalho e por isso, é que dizemos, nós, os comerciantes, que a Santa 

Ifigênia está à venda. 

 

 

Também para Luís Vieira, comerciante na Região da Luz, na Rua do Triunfo e na Rua 

Santa Ifigênia, o Poder Público Municipal ao propor a renovação urbana na região, não 

considerou algumas questões que ele considera de extrema importância. Ele declara
112

: 

 

 

Não há quem não queira, na cidade de São Paulo, acabar com a 
“Cracolândia”. Todavia, a “Cracolândia” não é a Região da Luz e muito 

menos, seu problema maior, como coloca o Poder Público. Além disso, se 

isso é problema, é de ordem, sobretudo, social e de saúde pública e não vai 
ser com violência que os usuários de drogas vão sair daqui. Esse cerco a 

esses usuários tem gerado conflitos na região e os comerciantes da Rua 

Guianazes estão protestando contra essas ações e exigindo mais segurança, 
fato que nunca aconteceu nessa região (protestar por mais segurança em 

relação a presença dos usuários de drogas aqui). Outro fato é que o Poder 

Público Municipal, com toda essa falta de esclarecimento aos comerciantes e 

usuários em geral da Região da Luz em torno do Projeto Nova Luz, 
contribuiu para a paralisação de algumas atividades comerciais, porque todos 

aguardam definições mais específicas, o que provocou o fechamento de 

pequenos pontos de comércio gerando mais desemprego, pois, estes 
pequenos comerciantes, além de não ter condições de investir no ponto 

comercial, não têm fôlego também para suportar as cobranças de alvará de 

funcionamento, por exemplo, e outras exigências legais que só agora 

tomaram corpo. A conta que esse pessoal tem que pagar é algo absurdo. O 
Poder Público tem que considerar também que o comércio dessa região, em 

grande parte, é gerido por famílias inteiras (pai, mãe, filhos, cunhados, etc.). 

Esse projeto implica a perda da nossa atividade comercial que é fundamental 
a nossa sobrevivência.  

 

 

                                                             
112 Entrevista concedida em 24 de setembro de 2009. 
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Sob o slogan “Venderam a Santa Ifigênia – 50.000 famílias sem emprego”, 

comerciantes, habitantes e usuários da Região da Luz, protestaram contra o Projeto Nova Luz 

e contra a aprovação do instrumento de Concessão Urbanística. Percorrendo as ruas da região, 

é visível em quase todos os estabelecimentos comerciais, cartazes com este slogan. 

Paralelamente, outros comerciantes, sobretudo da Rua Guianazes e da Rua Vitória, fizeram 

passeata pelas ruas da região exigindo do Poder Público Municipal mais segurança, pois, as 

ações de repressão aos usuários de drogas fizeram com que eles se concentrassem no atual 

momento, sobretudo, na Rua Guianazes, dando emergência a conflitos entre usuários e 

comerciantes, até então, não deflagrados. 

A figura 26 ilustra a passeata realizada por comerciantes na Região da Luz. 

 

 

 
Figura 26 - Passeata dos comerciantes da Região da Luz em protesto às ações de repressão 

impetradas na área pelo Poder Público Municipal. 
Fonte: Boletim Mensal de Eletrônica, Telecomunicações e Informática – A Eletrônica em 

foco, setembro de 2009. 

 

 

 

Em matéria publicada no Boletim Mensal de Eletrônica, Telecomunicações e Informática – A 

Eletrônica em Foco, de produção e distribuição a cargo da Associação dos Comerciantes do 

Bairro da Santa Ifigênia, verifica-se a resistência dos comerciantes da Região da Luz frente à 

aprovação do instrumento de Concessão Urbanística. 
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PARTICIPE DESTA LUTA – NÃO PERMITA A VENDA DA SANTA IFIGÊNIA 

 
Fonte: Boletim Mensal de Eletrônica, Telecomunicações e Informática – A Eletrônica em foco, agosto de 

2009. 

 

 

Revela-se o que Henri Lefebvre nos aponta: os interesses divergentes que emergem do 

processo de reprodução espacial atual vão encontrar unidade no Estado, mas, é também no 

plano institucional que as contradições desse processo vão aparecer. O espaço como elemento 

de dominação entra em contradição com o espaço da apropriação para realização da vida 

humana, que se revela pelos conflitos e lutas que aí se estabelecem. 

Para Paulo Garcia
113

, diretor da Associação dos Comerciantes do Bairro da Santa 

Ifigênia, o Projeto Nova Luz e os outros mecanismos legais que o subsidiaram é uma trama 

jurídica, uma orquestração capaz de dar conta das amarras fundiárias que travam as ações do 

Poder Público para privilegiar certos grupos privados. Além disso, ele considera dramático e 

grave o fato da sociedade não tomar conhecimento do que acontece por trás dos bastidores do 

Poder Público, pois, a Concessão Urbanística não é só para a “Cracolândia” como dizem por 

aí, é para toda a cidade de São Paulo. 

Paulo Garcia se refere, sobretudo, à matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, 

na ocasião da aprovação pela Câmara Municipal da Cidade de São Paulo do instrumento de 

Concessão Urbanística, matéria que revela: “dos 42 vereadores que aprovaram projeto de 

terceirização da área, 23 vereadores receberam doação da AIB (Associação Imobiliária 

                                                             
113 Entrevista concedida em 11 de junho de 2009. 
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Brasileira), entidade usada pelo Secovi, sindicato do setor imobiliário, para dar dinheiro a 

vereadores durante a campanha eleitoral”
114

. 

Ainda segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 28 de abril do ano 

de 2009, com participação ativa na campanha eleitoral do ano de 2008, a Associação 

Imobiliária Brasileira (AIB) foi uma das maiores doadoras de verba para candidatos a 

vereador na cidade de São Paulo. A AIB distribuiu o equivalente a R$ 4.000.000,00 de reais 

para a campanha eleitoral de alguns candidatos a vereador naquela ocasião. O relator do 

Projeto Nova Luz e da aprovação do instrumento de Concessão Urbanística teria recebido 

doação equivalente a R$ 270.000,00 reais. 

Ainda segundo Paulo Garcia, 

 

 

Os comerciantes dessa região vão ficar amarrados esperando os vencedores 

das licitações para serem desapropriados. A única forma de tentar embargar 

todo esse processo é pela via jurídica. A Associação surgiu com o Projeto 
Nova Luz que gerou grande insegurança aos comerciantes da área no sentido 

da realização de qualquer investimento. Como é que podemos fazer 

investimentos se não somos empresas cadastradas com direito a participar do 

processo licitatório que vai definir as empresas que poderão atuar na área? O 
Projeto Nova Luz foi apresentado à sociedade no ano de 2006 e desde então, 

não se conhece sua verdadeira intencionalidade. A Prefeitura Municipal 

cadastrou 23 empresas que não estão alocadas nessa área e na sequência, 
encerrou o prazo de cadastramento sem nos dar essa oportunidade. A 

exigência de um investimento mínimo da ordem de R$ 50.000,00 reais, 

investimentos que devem ser comprovados mediante uma série de requisitos 
e que vão garantir ao setor privado o direito de se constituírem empresas 

capazes de participar de toda essa aberração não foi sequer solicitado aos 

comerciantes da Região da Luz, o que, não seria em hipótese alguma, fator 

de impedimento à nossa participação nesse cadastramento, pois, todos ou a 
grande maioria dos comerciantes, sobretudo, da Rua Santa Ifigênia dispõem 

desse valor e até mais e estão dispostos a investir em seus negócios. O Poder 

Público não divulgou a forma que se daria tal cadastramento, os prazos a 
serem obedecidos e nem o local do cadastramento. Depois disso, a Região da 

Luz ficou totalmente paralisada; ninguém comprava e ninguém vendia e, os 

comerciantes menores, fecharam suas portas. A Associação é legítima e o 
que tentamos é a reversão da aprovação da Concessão Urbanística nos 

moldes como foi aprovada, ou seja, o seu texto atual e sua aplicação. 

 

 

Pode-se dizer pelas declarações dadas pelos comerciantes da Região da Luz que, a partir 

do momento em que a produção do mobiliário urbano é concedida exclusivamente às 

incorporadoras como reconhecimento de sua competência pelo Poder Público, o que se 

                                                             
114 Mariana Barros, da reportagem local do Jornal Folha de São Paulo em 24 de abril de 2009. 
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vislumbra, é a perspectiva que esse instrumento modifique profundamente as relações sociais 

e consequentemente, a vida das pessoas na Região da Luz; as transformações nas formas da 

metrópole São Paulo vão ocorrer concomitantemente com as transformações na vida 

cotidiana. 

Portanto, o que se tem é um consenso projetual, um conceito unificador para pensar a 

cidade de São Paulo, obtido a partir de um discurso da classe dominante que coloca a 

necessidade da organização da cidade frente à “desordem urbana” em que a mesma se 

encontra e aponta como possibilidade única para a solução de tal desordem, exatamente o 

planejamento estratégico e o projeto urbano, ou seja, o emprego da ordem que se cobre de 

“moralidade” e cientificidade em um espaço ordenado de modo a controlar o acaso e a 

imprevisibilidade que a cidade possibilita, pelo convencimento infecundo. 

A única possibilidade que os habitantes, comerciantes e usuários da Região da Luz 

poderiam ter (teoricamente) para interferir nesse processo seria na ocasião da definição por 

meio do Projeto Urbanístico, objeto de licitação, das ações a ser executada pela empresa ou 

consórcio de empresas; próxima etapa prevista pelo Poder Público Municipal para o Projeto 

Nova Luz. 

A nosso ver, é nessa fase que um Conselho Gestor deveria ser instituído (e não, como 

previsto na lei, após a celebração do contrato de Concessão Urbanística), pois, entende-se que 

tal ação poderia possibilitar aos representantes da Municipalidade e habitantes, proprietários, 

usuários e empreendedores, uma participação conjunta na definição dos parâmetros urbanos a 

ser adotados na Região da Luz pelo Projeto Urbanístico, garantindo assim, o cumprimento das 

diretrizes do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Porém, o Edital de Licitação para Elaboração de Projeto Urbanístico Específico para 

fins de realização de Concessão Urbanística na área delimitada pelo Projeto Nova Luz
115

 foi 

publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal Urbano no dia 5 de agosto do ano 

de 2009 sem a instituição do Conselho Gestor, pois, nesse caso, como é de interesse do Poder 

Público, a “lei foi obedecida à risca”, ou seja, o Conselho Gestor será instituído após a 

celebração do contrato de Concessão Urbanística, o que torna claro as intencionalidades do 

Projeto Nova Luz, já descritas.  

Todavia, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) suspendeu o Edital de 

Licitação para a contratação da empresa ou consórcio de empresas responsável pela 

                                                             
115

 Edital de Projeto Urbanístico Específico para fins de realização de Concessão Urbanística na área delimitada 

pelo Projeto Nova Luz. CONCORRÊNCIA Nº 01/2009/SMDU. Tipo TÉCNICA E PREÇO. Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, p. 1. 
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elaboração do Projeto Urbanístico da Nova Luz, questionando alguns apontamentos do Edital, 

a saber: a) a documentação exigida para a participação de empresas ou consórcio de 

empresas; b) os pesos dados aos aspectos técnicos (70%) e ao preço (30%) para a seleção dos 

projetos; c) a exigência que a empresa ou consórcio de empresa participante tenha 

comprovada experiência em elaboração de Projetos Urbanísticos de renovação de grandes 

áreas urbanas, pois, há poucas empresas brasileiras, segundo o TCM, especializadas nesse 

tipo de urbanização; d) o número exigido de certificados e atestados; e) a forma escolhida 

para descrever os projetos já executados, entre outros aspectos
116

. 

O referido Edital, no item “Elementos da Proposta Técnica: critério de pontuação” 

esclarece: 

 

 

No que toca ao produto “Projeto Urbanístico Específico”, será avaliada a 

experiência no desenvolvimento de projetos de reurbanização, por 

intermédio da análise de até 05 projetos anteriormente realizados pele 
licitante, que tenham sido efetivamente implementados, total ou 

parcialmente (...). A pontuação da capacidade técnica das 

empresas/consórcios será distribuída de acordo com os seguintes critérios: a) 

avaliação dos projetos de reurbanização apresentados quanto ao porte da 
intervenção; b) análise dos projetos de reurbanização apresentados quanto à 

compatibilidade, adequação e relevância para o desenvolvimento do Plano 

Urbanístico Específico para a Nova Luz
117

. 

 

 

Além disso, a Lei n. 14.517, de 16 de outubro de 2007, que institui o Programa 

Municipal de Parcerias Público-Privadas, cria a Companhia São Paulo de Parcerias - SPP e dá 

outras providências, em seu Capítulo III, art. 10, dispõe sobre a gestão do programa de 

parcerias público-privadas e esclarece: 

 

 

A gestão do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas será 

realizada pelo Conselho Gestor, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que 

definirá as prioridades quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão ou 
exploração de bens, serviços, atividades, infra-estruturas, estabelecimentos 

ou empreendimentos públicos. 

 

 

                                                             
116 Edital para Projeto Urbanístico da Nova Luz continua suspenso. Matéria publicada por Ana Paula Rocha em 

13 de outubro de 2009 na Piniweb Noticiários. 
117

 Elementos da Proposta Técnica: Critérios de Pontuação; item a) Capacidade Técnica da Proponente (75 

pontos). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, p. 1. 
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Em seu art. 11, esclarece: 

 

 

O Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas 

será integrado pelos seguintes membros: a) Secretário do Governo 

Municipal; b) Secretário Municipal de Planejamento; c) Secretário 
Municipal de Finanças; d) Secretário Municipal de Gestão; e) Secretário 

Municipal dos Negócios Jurídicos; f) como membro eventual, o titular do 

órgão municipal diretamente relacionado com o serviço ou atividade objeto 
da parceria público-privada. 

 

 

Como se não bastasse a instituição de um Conselho Gestor que decide de forma 

arbitrária o “destino” dos cidadãos da metrópole São Paulo, daqueles que não fazem parte da 

classe social dominante, os critérios adotados pelo Poder Público Municipal para a 

participação de empresas ou consórcio de empresas não privilegiam empresas nacionais, fato 

que comprova não só a aplicação de modelos estrangeiros por “técnicos” que desconhecem a 

nossa realidade e, portanto, versam, pela ilusão como também, a terceirização da gestão do 

território da metrópole São Paulo. Um demasiado poder sobre o que não lhes pertence. 

Para Paulo Garcia
118

, o emaranhado de contradições que envolvem o Projeto Nova Luz 

e o instrumento de Concessão Urbanística são facilmente ofuscados pelos “donos do poder”. 

Ainda segundo Paulo Garcia, “esse é um problema complexo e de solução simples: basta 

apenas rasgar a nossa constituição e deixar que os magos prossigam com seus rituais”.  

Outro fator preocupante aos comerciantes da Região da Luz apontado por Paulo Garcia 

em suas declarações diz respeito ao Alvará de Licença que deve ser concedido pelo Poder 

Público para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em 

geral, na cidade de São Paulo. 

 

 

A Prefeitura Municipal não libera as respectivas licenças e, atualmente, 
cerca de 70% do comércio nessa região não possui alvará. Liberar essas 

licenças “é matar a galinha dos ovos de ouro da fiscalização municipal, 

estadual e federal”. A Associação tem trabalhado também na perspectiva de 
solucionar esse problema e enquanto isso não se resolve, permanece o 

primado da extorsão de toda ordem aos comerciantes da região. Entre os 

meses de fevereiro, março e meados de abril de 2009, a fiscalização 

municipal em uma ação devassadora, exigiu o alvará de funcionamento de 
247 estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, exigência que não 

                                                             
118 Artigo publicado no Boletim Mensal de Eletrônica, Telecomunicações e Informática – A Eletrônica em Foco, 

no mês de abril do ano de 2009. 



119 

 
acontece há anos nessa área. No ano de 2008 foram exigidos apenas 17 

alvarás de funcionamento e, nos anos anteriores, números nunca superiores a 

20 alvarás. Os que não apresentam o alvará, ou seja, quase todos os 
comerciantes aqui da região, são obrigados a contribuir com o silêncio da 

fiscalização. 

 

 

O que Paulo Garcia declara, legitima o que Henri Lefebvre também nos aponta: o poder 

político, os atos do poder político, utilizando-se da sua autoridade que só se exerce pela 

pressão, repressão e opressão. A criação que corresponde à nossa época, a de centros de 

decisões, que reúnem a formação e a informação, onde as capacidades de organização e de 

decisões institucionais dão emergência à centralidade do poder; poder que se dissimula sob a 

égide da organização do espaço, esvaziando, pela violência, tudo o que a ele se opõe. 

Na tentativa de sobreviver a esse poder e dar voz aqueles que lutam pela apropriação 

desse espaço, outra ação da Associação dos Comerciantes do Bairro da Santa Ifigênia diz 

respeito ao encaminhamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo de uma 

representação solicitando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
119

 (ADIN) à Lei n. 

14.917 de 07 de maio de 2009 que sancionou o instrumento de Concessão Urbanística no 

Município de São Paulo. Solicitam ainda, nessa representação: a) pedido de cassação do 

mandato público do vereador José Police Neto, relator do Projeto Nova Luz por quebra de 

“decoro parlamentar”; b) apontar os erros que ocorreram na reformulação das Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS), que se deu em duas audiências públicas realizadas em um único 

dia, no período noturno, a partir de 21h00min, sem que a sociedade tomasse conhecimento e 

pudesse se organizar e comparecer nas audiências. 

Para os comerciantes e prestadores de serviços da Região da Luz, habitantes e usuários, 

o que acontece na área central da cidade de São Paulo é único e o Poder Público não pode 

ignorar esse fato, ou seja, não pode ignorar as relações sociais que aí se estabelecem, não pode 

ignorar o reconhecimento do outro como um indivíduo que luta para sobreviver, não pode 

ignorar a reprodução da vida que aí se dá, não pode ignorar a atração que essa centralidade 

exerce na sociedade e, é por isso que as pessoas se apropriam dessa área. 

E, como que para celebrar todas essas possibilidades e mostrar ao Poder Público 

Municipal, mídia em geral e as pessoas que não residem e não trabalham na Região da Luz, 

que de fato, esse espaço não é um espaço neutro, uma tabula rasa e, nesse espaço há pessoas e 

                                                             
119 Essa representação foi encaminhada ao Procurador Geral da Justiça por meio do Procedimento Nº 

43.279.184/09.0 pela Drª Mabel Schiavo da Promotoria de Justiça e Habitação da Capital em 12 de maio de 

2009. 



120 

 

aí se realiza uma prática social, a Associação dos Comerciantes do Bairro da Santa Ifigênia 

passou a realizar aos fins de semana, a partir de meados do mês de junho de 2009, eventos 

dedicados a seus habitantes e usuários, como exemplo, as Ruas de Lazer. 

Realizadas na Rua do Triunfo, as Ruas de Lazer têm programações diversificadas que 

incluem cantores anônimos de música popular brasileira e atividades recreativas para as 

crianças, além de barraquinhas que servem “guloseimas variadas”; programações gratuitas 

para aqueles que se apropriam da Região da Luz e buscam outra forma de lazer em uma área 

onde os eventos aí realizados, sobretudo, nos locais de uso público, têm custo muito elevado 

e, portanto, frequência de outro tipo de população. 

Nas figuras 27 e 28, a seguir, ilustramos a Rua de Lazer que aconteceu no dia 29 de 

julho do ano de 2009 e que segundo o diretor da Associação dos Comerciantes do Bairro de 

Santa Ifigênia, Paulo Garcia, são ações simples, que não demandam grandes valores para 

serem realizadas, mas, que o Poder Público Municipal jamais proporcionou a essa população, 

e aqui, cabe reiterar: a essa massa de gente despossuída de tudo. 

 

 

 

 
Figura 27 - Rua de Lazer na Rua do Triunfo. 

Fonte: ACSI, julho de 2009. 
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Figura 28 - Rua de Lazer na Rua do Triunfo 

Fonte: ACSI, julho de 2009. 

 

 

É preciso considerar que existem necessidades sociais e que as necessidades sociais têm 

fundamento antropológico; 

 

 

opostas e complementares, compreendem a necessidade de segurança e a de 

abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de aventura, a da 

organização do trabalho e a do jogo, as necessidades da previsibilidade e do 
imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de encontros, (...) de 

independência (e mesmo de solidão) e de comunicação, de imediaticidade e 

de perspectiva a longo prazo. O ser humano tem também a necessidade de 
acumular energias e a necessidade de gastá-las e mesmo de desperdiçá-las no 

jogo. Tem necessidade de ver, de ouvir, de tocar, de degustar, e a 

necessidade de reunir essas percepções num „mundo‟. A essas necessidades 
(...) acrescentam-se necessidades específicas (...). Trata-se da necessidade de 

uma atividade criadora, de obra (...), necessidades de informação, de 

simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. Através dessas 

necessidades especificadas vive e sobrevive um desejo fundamental, do qual 
o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, a atividade 

criadora, a arte e o conhecimento são manifestações particulares e 

momentos, que superam mais ou menos a divisão parcelar dos trabalhos 
(LEFEBVRE, 1968, p. 103-4, grifo do autor). 

 

 

Pode-se dizer, portanto, que as necessidades urbanas específicas são necessidades de 

lugares qualificados, de simultaneidade e de encontros e a necessidade de um tempo desses 

encontros, necessidades que não são consideradas pelos criadores dos projetos de renovação 
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urbana; projetos que colocam em questão as estruturas, as da sociedade existente, as das 

relações imediatas individuais e cotidianas e ao mesmo tempo, as relações que se pretende 

impor, pela coação institucional. 

Todavia, pelas representações e realidades apresentadas e que constituem a Região da 

Luz, “esse formigueiro humano que não tem fim é algo que se esforça para dar conta do 

“efeito-espelho” atração/repulsão exercida por esse lugar” (D‟ARC, 2004, p. 346) e, pretender 

transformá-la em um organizado centro de negócios, lazer e cultura, só mesmo desfabricando 

a REGIÃO DA LUZ para convertê-la em outro centro, no caso, mais especializado, moderno 

e funcional. 

A luta pela apropriação e uso do espaço pelos habitantes, usuários e transeuntes da 

Região da Luz, significa reivindicar o direito à cidade, à vida urbana, à centralidade 

renovada, “aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e emprego do tempo que 

permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e lugares” (LEFEBVRE, 1968, p. 143). 

Direito à cidade que segundo Italo Calvino, é ter direito à cidade que continua, 

 

 

ao longo dos anos e das mutações a dar forma aos desejos (...), à cidade que 

aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você 

faz parte, e, uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros 
lugares, não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer 

(CALVINO, 1993, p. 16-37). 

 

 

Não se trata certamente, da cidade tornada metrópole no curso do desenvolvimento 

ininterrupto do processo de reprodução espacial, em suas variadas formas, reduções, 

fragmentos e impossibilidades, onde as práticas sociais e as identidades dos lugares ficam 

sujeitas aos códigos metropolitanos, que segundo Lencione, “são esses códigos os avatares 

dos novos valores e significados da sociedade contemporânea (LENCIONE, 2003, p. 34). 

Ainda segundo Henri Lefebvre, 

 

 

Não há lugar sem o lugar outro e o outro lugar, sem o algures e o parte 

alguma. Não há topia sem u-topia. Não há topologia nem tipologia sem 

imaginário. Não há terra nem paisagem sem caminhos, sem procura da 
passagem. Não há trajecto sem projecto (e reciprocamente). O mesmo não 

pode afirmar-se sem o Outro; o Outro (o diferente e o algures) revela-se 

através do Mesmo, atinge-se ao atravessar o Idêntico. A luta pare diferir 
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começa e não findará com a história (LEFEBVRE, 1970, p. 303, grifo do 

autor). 

 

 

Diante do exposto, constata-se que o lugar da vida se descortina e não desaparece 

simplesmente, nem teórica e nem praticamente e ainda que fragmentado, resiste à tendência a 

homogeneização do mundo moderno por meio do uso e da apropriação que lhe confere um 

sentido, a partir da multiplicidade de relações sociais que nele se estabelece por meio da 

prática espacial que a análise nos revela; lugar da vida que não se origina do nada, por decreto 

e ao sabor da classe dominante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de reprodução da cidade tornada metrópole, realizado de forma exterior ao 

homem, aponta em sua plenitude o processo de reprodução do espaço como alienação; essa é 

a conclusão dessa pesquisa. 

O que se verifica no atual momento, é que há uma contradição entre o tempo da vida, 

aquele que se expressa no plano do vivido e, o tempo de transformação da metrópole que 

produz formas fluídas e cambiantes que podem ser entendidas no lugar, nos atos da vida 

cotidiana, revelando nova/outra articulação entre espaço e tempo. 

O processo ininterrupto de reprodução da metrópole revela o que persiste e o que muda; 

o movimento entre tempo e espaço, no momento atual, em que a morfologia urbana se 

transforma em função do tempo da sociedade produtivista, da sociedade moderna; um tempo 

rápido que vai impor no plano da vida cotidiana, novos modos de uso do espaço, reduzindo-o 

e limitando suas possibilidades de apropriação. 

Na metrópole São Paulo, as novas condições de existência se realizam desigualmente 

em função da criação do uso normatizado e organizado, no espaço e no tempo, da vida 

cotidiana que transforma as relações sociais, esvaziando seu sentido na medida em que essas 

relações passam a ser substituídas por outras relações, profissionais e ou institucionais. Por 

outro lado, o tempo se acelera em função do desenvolvimento da técnica, que requer a 

produção e reprodução de novos espaços, redefinindo as relações do indivíduo com o lugar e 

no lugar; a prática espacial. 

Nesse sentido, a constituição da sociedade urbana determina novos padrões que se 

impõem de fora para dentro pelo poder da sociedade de consumo em um espaço e tempo 

diferenciado e desigual. O embate entre o que existe e o que se impõe como novo está na base 

das transformações da metrópole, onde os lugares se integram sucessiva e simultaneamente 

com uma nova lógica, aquela da reprodução do capital, aprofundando as contradições entre os 

fragmentos da metrópole.  

No plano da reprodução de mercadorias, o espaço é produzido como mercadoria e nesse 

nível, a cidade é condição geral da produção. Nesse sentido, pode-se dizer que a cidade se 

reproduz ininterruptamente como condição do processo de valorização gerado no capitalismo 

no sentido de “viabilizar os processos de produção, distribuição, circulação, troca e consumo” 

(CARLOS, 2001, p. 15), e com isso, permitindo a reprodução do capital. 
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Nesse plano, o da reprodução do capital, há uma lógica que tende a se impor como 

ordem constituída que define o modo como a cidade vai se reproduzindo a partir da 

reprodução que por sua vez, se realiza, sobretudo, pelas ações dos promotores imobiliários e 

ação da gestão política, às vezes de modo conflitante, às vezes, como é o caso analisado nessa 

pesquisa, de modo convergente.  

Assim, o espaço é produzido e reproduzido como mercadoria reprodutível, 

generalizando-se e, nessa condição, se fragmenta e vai ser comercializado em parcelas no 

mercado por meio de um processo fundamentado em uma relação de troca baseada no uso, 

que tem como condição a propriedade privada do solo urbano. Cada vez mais o espaço 

produzido como mercadoria passa a ter valor de troca e entra no circuito da troca de modo a 

viabilizar a reprodução do capital. 

O espaço subdividido e pulverizado aparece como condição necessária à reprodução e 

ao mesmo tempo, como barreira à acumulação e é nesse contexto, que a condição da 

propriedade privada do espaço entra em conflito com as necessidades de reprodução do 

capital. Pulverizado e fragmentado, o espaço se torna raro em determinadas áreas da 

metrópole e nesse caso, só o Estado pode intervir no sentido de liberar grandes parcelas do 

espaço que são necessárias à reprodução capitalista, o que faz a partir da adoção de 

mecanismos legais capazes de transformar a propriedade privada do solo urbano em 

propriedade de interesse público. Dessa forma, o fenômeno da raridade do espaço, 

consequente do processo de reprodução espacial, vai requerer a adoção de estratégias que 

possam garantir a realização ampliada do capital, como é o caso da Região da Luz. 

Na Região da Luz o fenômeno da raridade vai se realizar por intermédio de alianças que 

vão ser efetivadas entre o Estado e setores econômicos no processo de reprodução espacial 

pelo mecanismo de realização da Operação Urbana Centro e pelo instrumento da Concessão 

Urbanística, sob a tutela do Estado. Na esteira da Operação Urbana Centro emerge o Projeto 

Nova Luz e na sequência, a aprovação do instrumento de Concessão Urbanística pelo Poder 

Público Municipal para ser aplicado na Região da Luz, ambos, analisados nessa pesquisa. 

Portanto, o processo de reprodução espacial na metrópole São Paulo, vai ocorrer 

mediante a articulação dos níveis político, econômico e social que vai se efetivar pela 

mediação do Estado, organizando as relações sociais e relações de produção por meio da 

reprodução do espaço. 

As possibilidades de ocupar o espaço não cessam o que explica a emergência de uma 

lógica que se associa a novas formas de dominação do espaço que se reproduz ordenando e 

direcionando a ocupação com base na interferência do Estado, fragmentando e tornando os 
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espaços comercializáveis a partir de operações que se realizam no mercado. Desse modo, o 

espaço é produzido e reproduzido como mercadoria reprodutível; campo em que triunfa, 

tendencialmente, o homogêneo como consequência da repetição ilimitada de um modelo que 

vai inibindo/impedindo os usos e reduzindo o modo de vida a gestos repetitivos e a 

comportamentos orientados. 

Nessa direção, o fio condutor do processo de reprodução espacial na metrópole São 

Paulo, analisado nessa pesquisa, tem por base: a) as possibilidades de articulação entre 

apropriação e uso dos lugares da metrópole para a reprodução da vida; b) como o Estado por 

meio do poder local age estrategicamente no espaço visando à reprodução do capital e a 

produção de um espaço dominado, normatizado. 

Assim, ganha contorno as contradições entre as estratégias do Estado e os usos do 

espaço, que compõem o quadro capaz de revelar as contradições no mundo moderno, 

presentes no processo de reprodução espacial na metrópole, a partir da análise de um de seus 

fragmentos, a Região da Luz. 

Dessa forma, o processo de renovação urbana na Região da Luz evidencia a 

inevitabilidade de recorrer aos grandes investidores do mercado, sobretudo, do mercado 

imobiliário, que demanda grandes áreas livres para garantir o retorno de seus investimentos, 

áreas que inexistem nessa região. No sentido de equacionar esse “obstáculo” como “outros” 

inerentes a Região da Luz, o Poder Público Municipal vai adotar estratégias que possam 

garantir que a aliança Estado-capital aí se realize; uma delas foi a redefinição e a aprovação 

do instrumento de Concessão Urbanística para resolver o impasse da propriedade privada, 

favorecendo, dessa forma, o mercado imobiliário na urbanização da cidade. 

Todavia, a aprovação desse instrumento provocou contestações diversas, sobretudo, 

daqueles que vão ser diretamente afetados pela nova fase que a propriedade urbana adquire, 

revelando que os interesses divergentes que surgem do processo de reprodução espacial atual 

vão encontrar unidade no Estado, mas, é também no plano institucional que as contradições 

desse processo vão aparecer. 

 No plano do processo de reprodução espacial,  a análise da realidade urbana contempla 

o cotidiano e assim, a noção de cotidiano liga-se à de reprodução, que compreende uma 

multiplicidade de aspectos, de sentidos e de valores e, por isso, a análise, nessa pesquisa, das 

relações que se dão entre a reprodução do espaço e a reprodução da vida na metrópole com 

base na vida cotidiana; lugar onde se constata a tendência desigual e contraditória da 

instauração do cotidiano (CARLOS, 2001). 
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Assim, o desenvolvimento do processo de reprodução da sociedade produz um novo 

espaço e determina novas formas de relação na sociedade e entre os indivíduos, a partir das 

trocas em todos os sentidos e da mudança dos modos de apropriação e de uso do espaço, que, 

organizado e normatizado, impõem outros/novos limites as ações e atos, redefinindo as 

relações dos indivíduos ente si e com o lugar. 

Nessa direção, o valor de uso do espaço tende a submeter-se ao valor da troca e a 

relação entre as pessoas a uma relação entre objetos, gerando contradições que vão produzir, 

do ponto de vista do indivíduo, o que Ana Fani Carlos denomina de estranhamento, que 

invade a prática do indivíduo, tolhendo seus passos e limitando seu corpo. Diante de uma 

metrópole em que a morfologia urbana se transforma rapidamente, os referenciais dos 

indivíduos produzidos como condição e produto da prática espacial modificam-se em outra 

velocidade, dando emergência à sensação do desconhecido; tende a desaparecer os 

referenciais da vida e a cidade permanece na lembrança e na memória. 

A morfologia urbana revela um movimento ininterrupto que tende a aniquilar o que está 

produzido, criando sempre novas formas; um processo de transformação em que a metrópole 

se constitui como abstração e como potência estranha ao indivíduo; o estranhamento é a 

“experiência da metrópole moderna, a experiência de que se é estranho no mundo, sob o signo 

da precariedade e do desamparo” (MATOS, 2006, p. 122). 

O estranhamento é provocado pelas mudanças no uso do espaço que são impostas pelas 

novas funções que os lugares assumem na metrópole, expondo o indivíduo diante de situações 

sempre mutantes, as quais impedem/inibem o uso; é também o momento em que a metrópole 

se reproduz como exterioridade em relação ao indivíduo – momento de alienação do homem 

no mundo e o estranhamento vai se colocar como relação com o outro da relação, na cidade. 

O sentimento do estranhamento começa a partir da dúvida quanto à natureza de um ser 

qualquer. O indivíduo ao perder a consciência da natureza que lhe era implicitamente 

reconhecida experimenta o sentimento do pavor e o acaso desencadeia o terror, porque nos 

obriga a reexaminar o conceito de natural e o de familiar. Ameaçado, o indivíduo busca 

qualquer coisa que desempenhe função de referência. O mais conhecido naufraga no 

desconhecido, o mais familiar escapa a todo reconhecimento. 

O processo de renovação do espaço urbano por meio das mudanças das formas da 

metrópole diz respeito ao desenvolvimento técnico que alterou radicalmente o processo 

produtivo, alterando também a necessidade de circulação de pessoas, de mercadoria e 

informações, separando e dividindo os indivíduos na cidade em função das formas de 

apropriação determinadas pela existência da propriedade do solo urbano, dando emergência a 
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conflitos que vão ocorrer entre os interesses da produção do espaço como espaço de 

dominação e para a reprodução da vida. Novas contradições vão emergir no processo entre a 

dominação e apropriação do espaço: abundância e raridade, fragmentação e homogeneização 

(CARLOS, 2001). 

A velocidade do processo de transformação da cidade e os diferentes ritmos impostos na 

esfera da produção invadem o domínio da vida cotidiana. O espaço urbano produzido e 

reproduzido como mercadoria produz o espaço do poder que reduz o uso sob a égide da 

organização do espaço, rompendo a relação sujeito-produto, ou seja, a cidade, como produto 

humano, confronta-se com o próprio homem e o estranhamento marca um desencontro entre o 

habitante e a cidade, “desencontro entre a vida como modo de apropriação e a cidade como 

produto; condição e produto da reprodução do capital” (CARLOS, 2001, p. 331). 

Como consequência do processo que produz novo modo de vida, de ver e perceber a 

cidade se vislumbra um novo tipo de relação entre espaço e tempo, cidade-indivíduo. Nesse 

sentido, o estranhamento vai se dar nos limites impostos ao corpo, nas interdições ao uso, na 

construção de uma morfologia urbana sempre cambiante. 

Assim, pode-se dizer que a tragédia da modernidade é a nova figura da racionalidade 

que se inscreve no horizonte desejando se constituir com a força da evidência que acolhe o 

acaso, o corpo e a memória; é o tempo do agora e aquilo que não se compreende é que faz 

sentido. 

A renovação urbana assim proposta para a Região da Luz, surge para seus habitantes, 

usuários e comerciantes como uma destruição do “Bairro da Santa Ifigênia”, expondo a 

reprodução da vida, a realização da vida subjugada a nova organização do tempo e um espaço 

subtraído à prática pela redução dos modos possíveis de uso e apropriação desse espaço. 

Nesse processo é possível o surgimento das insurgências contra o estabelecido pelas 

ações que normatizam o espaço e que tendem a eclodir no plano do imediato, da vida 

cotidiana. O plano da vida cotidiana, das relações sociais, é o plano onde o indivíduo se 

identifica com o outro, que não é o diferente. Nessa relação, adquirem consciência de uma 

situação diante de espaços mais amplos, os espaços da metrópole, onde o bairro ganha nova 

dimensão assim como, novo modo de vida, realidade verificada na Região da Luz. 

A vida se realiza em atos de apropriação e o sentido da apropriação contém a relação 

entre necessidade e desejo, espaço e tempo. O tempo não é uma ilusão e ele se revela no 

uso/apropriação do espaço, que por sua vez, é a materialização concreta de relações sociais 

que se realizam em determinado momento com o emprego do tempo. Espaço e tempo são 

indissociáveis. 
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A constituição da sociedade urbana, no momento atual, é marcada por nova relação 

entre espaço e tempo, onde o tempo é efêmero e o espaço, amnésico, ou seja, o tempo perde 

substância e o espaço em constante mutação transforma-se em distância; redefinidos, tempo e 

espaço tornam-se abstratos, esvaziam-se de sentido, contribuindo para a produção de uma 

identidade abstrata e o estabelecimento de relações sociais em um espaço produzido sem 

referenciais, processo que está na origem do espaço amnésico. Nesse contexto, ao analisarmos 

a metrópole São Paulo, percebemos que o tempo se acelera tornando-a obsoleta, degrada o 

eterno e o contínuo, impõe o tempo rápido, de curta duração, ou seja, o tempo efêmero 

(CARLOS, 2001). 

O que se tem, portanto, é que o espaço da metrópole reconstruído constantemente 

modifica o uso que se torna cada vez mais normatizado. A reprodução do espaço vai ocorrer 

na direção do homogêneo com a profusão de formas simétricas impostas como modelos, ao 

mesmo tempo em que fragmentado e mundial, contexto em que se constitui a sociedade 

urbana que vai impor novos padrões de comportamento e a instauração do cotidiano. No 

cotidiano urbano, a abstração vai se realizar. 

Todavia, se de um lado a relação espaço-tempo é cada vez mais marcada pela imposição 

de um tempo efêmero e da produção de um espaço amnésico, por outro lado, “se abre a 

perspectiva de outro tempo se concretizar em outro uso capaz de produzir a identidade nos 

interstícios espaciais que sobrevivem, resistindo à fúria do trator” (CARLOS, 2001, p. 354). 

O que marca e determina as relações entre os indivíduos e entre eles e a cidade é o uso, 

o que nos revela que há resíduos e possibilidades contidas na vida cotidiana que ainda 

resistem nos bairros fragmentados pelo planejamento funcional; realidade que se verifica na 

Região da Luz. Nesse sentido, pode-se dizer que o esquecimento, a amnésia, não se constitui 

em perda de memória e sim, como produto do poder de abstração, considerando que o 

indivíduo está atado ao universo da necessidade, em um cotidiano repetitivo, submetido à 

banalização da vida humana pela normatização exagerada do uso. Todavia, está latente no 

lugar, o cerne da vida, que foge ao normatizado e que se impõe como consequência do 

processo de reprodução do espaço, que tende a eliminar e destruir o que existe, tende a 

ofuscar a memória da sociedade (CARLOS, 2001). 

Os elementos que compõe o quadro da vida cotidiana – o encontro, a festa, a reunião, a 

angústia, o desencontro, as tarefas diárias e repetitivas – são elementos inerentes ao espaço da 

vida, que por sua vez, contempla aquele do bairro, de espaços menores, onde se efetiva a 

apropriação como espaço da vida e nesse sentido, pode-se dizer que nos usos possíveis está 

contido o devir. 
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Dessa forma, se o uso está preenchido por coações e opressões, envolto em 

representações, ele tem o sentido exatamente da atividade humana e trás a marca impressa do 

corpo, da presença. Diante das restrições, normas e leis que impedem/inibem o uso, o 

indivíduo que vive na metrópole cria novos/outros modos de uso que foge as limitações 

impostas pelo processo de reprodução espacial, permitindo assim, a construção da identidade 

do indivíduo com o outro e do indivíduo com os lugares da cidade; se descortina a 

possibilidade de insurgências contra os poderes estabelecidos. 

Nesse contexto, revela-se o movimento de constituição das relações sociais na 

metrópole no sentido do devir, que foge a instrumentalização do espaço planejado e funcional, 

abstrato, espaço do poder, pela ação e pela consciência. Nesse sentido, a análise oferece um 

caminho de abordagem e de entendimento do processo de constituição da sociedade urbana, 

por meio da mediação que se realiza, no espaço, entre o lugar e o mundial, o global, por 

intermédio da metrópole. 

Se o estudo da proposta de renovação urbana na Região da Luz, em um primeiro 

momento, aparece como pontual, como um fragmento da vida cotidiana na metrópole São 

Paulo, ele aponta para os conflitos, as contradições, o modo como o novo invade o lugar, 

reproduzindo a vida cotidiana em outro patamar. Aponta o sentido da cidade como lugar do 

possível a partir do movimento dos habitantes, usuários e comerciantes envolvidos com o 

Projeto Nova Luz em suas ações, que contestam a gestão política do espaço como gestão 

empresarial da cidade, que se orienta no sentido de produzir a cidade da classe dominante. 

Na e pela participação, o indivíduo se percebe no espaço da metrópole e pertencendo ao 

mesmo tempo, a coletividade, a um grupo maior e, nessa dimensão, questionam “o direito à 

cidade”. 

A análise da metrópole, portanto, requer ir além do limite estreito da produção do 

espaço como mercadoria e do indivíduo como força de trabalho. O espaço urbano tem que ser 

pensado como produção social que se materializa no território passível de ser apreendido e 

apropriado pelo homem como condição de reprodução da vida. 

Assim, a construção de um pensamento sobre a cidade como lugar do possível requer a 

reflexão sobre o sentido da vida e como ela se realiza, significa pensar a plena dimensão do 

homem que vem sendo reduzido à condição de usuário da cidade. Nesse sentido, torna-se 

necessário ir além dos limites da produção e reprodução do espaço abstrato, resgatar a 

dimensão da consciência transparente, reavivar a lucidez, o que nos impõe o exame do real e 

do possível no vivido, no nível do cotidiano e a partir daí, o real como projeto do possível-
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impossível, a exploração do possível-impossível, que para Henri Lefebvre, teria o nome de u-

topia, a única que permite pensar e agir. 

A análise do urbano, portanto, engloba um universo complexo de relações em 

constituição que deve levar à construção de um projeto capaz de pensar a cidade como lugar 

onde grupos podem reencontrar-se, lugar das coações e da liberdade, de conflitos e de 

alianças, de ideias e oportunidades não oficiais, produto de uma prática espacial renovada, 

revelando o sentido dessa prática; a das apropriações reais e possíveis. O direito à cidade que 

só pode ser concebido como direito à vida urbana, transformada e renovada, colocando a 

apropriação do espaço em primeiro plano. 
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