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Imagem 10. Represa do Engordador. Uma autêntica paisagem idílica a poucos quilômetros do ambiente 

construído paulistano. 

 

 

 

Terceira Parte  

Grupos Sociais em Geral: O patrimônio natural enquanto propriedade a ser conservada 



96 

 

Historicamente, mercado imobiliário no Brasil tem baseado sua obtenção de lucro num 

insuperável déficit habitacional. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse do 

mercado imobiliário em se apropriar do entorno dos patrimônios naturais do Município de 

São Paulo como meio de suprir uma demanda marginal de ofertas habitacionais de médio e 

alto padrão. A paisagem cênica sempre verde de parques intra-urbanos oferecida pela 

verticalização é um atributo paisagístico sabidamente lucrativo pelos operadores de mercado. 

Muitas estratégias de comunicação e semiótica, baseadas num eficiente uso das ferramentas 

de tecnologia da informação, são largamente utilizadas nas estratégias de marketing de alguns 

empreendimentos que não possuem um vínculo orgânico com essa rara iguaria. Vimos um 

exemplo desse tipo na segunda parte. 

É algo cada vez mais difundido nas áreas envoltórias dos parques intra-urbanos, a 

paisagem idílica, visão campestre e bucólica e promovida por condomínios horizontais 

fechados, semi-fechados. São justamente as áreas envoltórias de bens naturais tombados 

justamente, os lugares apropriados para a produção de soluções imobiliárias pautadas no 

consumo desse aspecto contemplativo. São igualmente partes integrantes dos processos de 

tombamento nos quais mecanismos de especulação imobiliária são anulados.  

Na primeira parte, vimos parte do esforço para contenção da urbanização da pobreza 

no entorno desses espaços. Empenho esse casado com a oportunidade de se viabilizar o 

espaço-alvo para um consumo da paisagem cênica local. O que será apresentado a seguir são 

os argumentos pró e contra ação do mercado no embate pela desestruturação do regime de 

regras protetoras dos bens naturais tombados existentes para suas áreas envoltórias, assim 

como demais operações de controle da urbanização de baixo padrão na área de influencia 

desses espaços. 

Até aqui, os exemplos apresentados sobre o uso dos fundos de consumo dos bens 

naturais tombados, expressões do mundo natural no ambiente construído da metrópole de São 

Paulo, tem mostrado que as classes sociais, no caso, os pobres e a classe média, têm recebido 

pouca atenção, quando não a parte negativa das aventuras financeiras dos agentes 

econômicos. Duas observações são extraídas: a primeira é que, enquanto os pobres são vistos 

como um obstáculo no caminho do progresso, a classe média é enganada e; em segundo, que 

o uso dos fundos de consumo tem incorrido numa cisão ontológica entre a sociedade, a 

natureza e o espaço. Na verdade, o jogo dessas facções acirra a guerra entre a proteção da 

natureza e a urbanização, entre populações locais e remanescentes do mundo natural. 
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Tanto para pobres quanto para a classe média, o acesso ao mundo natural permanece 

tão somente no consumo de uma imagem\paisagem, verificada na versão contemporânea do 

neomito wilderness: a paisagem-jardim. Essa se apresenta aos pobres como praças e parques 

lineares e uma vaga e incerta promessa de emprego; para a classe média é a duvidosa 

internalização do mundo natural nos condomínios verticais, acompanhada de uma onírica 

paisagem cênica, que, como no caso apresentado na segunda parte sequer existe. O uso do 

consumo dos bens naturais tombados pelo capital se realiza através de um conjunto de 

estratégias de inserção do neomito wilderness no espaço metropolitano que aqui 

denominamos paisagem cênica. Mas, mais do que os proprietários da terra e as empresas de 

construção\incorporação, são os intermediadores financeiros quem causa mais danos nas 

complementaridades locais: esses promovem o alijamento dos trabalhadores do processo 

democrático, uma vez monopolizada a redação dos contratos corporativos, como a primeira 

parte demonstrou para o caso do Unibanco; trazem instabilidade a já contraditória inserção 

das empresas de construção\incorporação na produção do espaço urbano, ainda mais sob o 

semovente discurso sustentável, como a segunda parte demonstrou para o caso da empresa 

Ecoesfera e do banco Merryl Lynch. 

Na terceira parte se apresenta as conseqüências dos interesses do mercado imobiliário 

no entorno dos bens naturais tombados. É apresentado o debate em torno dos entraves 

jurídicos levantados para a proteção das áreas envoltórias desses bens. Nestes, identificados 

com o termo “tombamento ex officio” se encontram os parques urbanos, dentre eles, o Parque 

do Ibirapuera, o Parque do Jaraguá e o Parque Estadual da Serra da Cantareira. É analisada a 

terceira facção do capital: grupos sociais em geral que vêem na terra urbana a possibilidade 

de aportar, suportar ou acumular seu capital. No derradeiro exemplo, os indivíduos não são 

oprimidos pelo poder público como são os pobres urbanos do distrito de Perus. Tampouco são 

enganados como são alguns consumidores classe média pela empresa Ecoesfera 

Empreendimentos Sustentáveis S/A. Pelo contrário. Esse grupo possui um representante 

espacial direto e orgânico para seus interesses: a parcela do mercado imobiliário que vê na 

desregulamentação das áreas envoltórias, em especial, das áreas verdes remanescentes, como 

o Parque Estadual da Serra da Cantareira, um novo nicho de mercado; sabe articular estratégia 

e defender seus interesses ante o Estado e o mercado; flerta com o poder público; defende, 

acima de tudo, a manutenção do valor do solo e da propriedade; procura moldar o ambiente 
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construído a partir de suas demandas. Como sua urbanização está caracterizada pela paisagem 

campestre dos condomínios fechados aqui será denominada de paisagem idílica. 

 

3. As áreas envoltórias e a proteção dos Bens Naturais Tombados 

 

A paisagem cênica perene mais cara do Município de São Paulo pode ser encontrada 

na Rua Curitiba, distrito do Ibirapuera. A ausência de citadinos mendicantes, do barulho das 

linhas de ônibus e das paradas cheias de trabalhadores faz com que essa rua destoe da 

paisagem cotidiana do ambiente construído paulistano. Ali, o metro quadrado custa em média 

R$ 7.000,00 e apartamentos, cerca de R$ 4,6 milhões de reais (FGI Negócios Imobiliários, 

03/02/2009). Todavia, tais valores não se justificam somente através do argumento sobre um 

ambiente ausente de imperfeições da metrópole. Naquela região, o principal atributo utilizado 

pelo mercado imobiliário para sustentar essa milionária valorização é a vista perpétua para a 

paisagem sempre verde do Parque Ibirapuera, elemento de rara presença no ambiente 

construído paulistano.
38

 Há casos, inclusive, em que essa presença é utilizada para justificar 

inacreditáveis R$13 milhões de reais movimentados num único imóvel (Rigi & Duran, 

10/04/2008.).  

Uma área verde em meio ao ambiente construído paulistano suscita muitos possíveis 

argumentos para o mercado imobiliário: tranqüilidade, qualidade de vida, lazer com a família, 

etc. Fato é que, muito mais que estar perto de um equipamento urbano como um shopping 

center, cada vez mais, a valorização de um imóvel se realiza plenamente quando se agrega ao 

mesmo o argumento da qualidade de vida.
39

 Mas, como conciliar a demanda por qualidade de 

vida e o discurso sobre a natureza contemplativa se, por exemplo, a metrópole de São Paulo 

não tem praia? Fato é que, diferentemente da maioria das capitais brasileiras onde haveria 

uma orla marítima para a fácil reificação desses argumentos, no Município de São Paulo, a 

única parcela de natureza contemplativa disponível foi encontrada nas “copas das árvores de 

parques” (Duran & Diniz, 2002). Tais lugares estão, hoje, remanescente em alguns pontos do 

espaço urbano e nas zonas periféricas cobertas pela floresta ombrófila densa, ou mais 

                                                             
38

 “Felisberto Cavalheiro, antigo professor da disciplina de Biogeografia do curso de Geografia da USP, 

afirmava em suas aulas que não havia mesmo qualquer estudo que mostrasse qual a quantidade de área verde por 

habitante ideal para a vida nas cidades, por tratar-se de um cálculo improcedente.” (Barroso, 2006, p.63, nota de 
rodapé). 
39 Sobre exemplo de propaganda imobiliária em que se vinculam “natureza” e “qualidade de vida” através da 

proximidade com áreas verdes, ver: Henrique, 2004, Barroso, 2006, p.60. 
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corriqueiramente chamada de mata atlântica. É no entorno desses lugares onde discorre a 

problemática abordada nesta terceira parte. 

Ocorre que, no seio da dinâmica espacial da urbanização, a dialética entre produção e 

consumo do ambiente construído se baliza no processo simultâneo de destruição de antigos 

lugares de convívio público, portadores de atributos paisagísticos e da “qualidade de vida”, 

pari passu à uma supervalorização de lugares similares restantes.
40

 A teoria da localização de 

Marx explicita tal contradição ao mostrar que a inserção da troca capitalista numa dada 

economia “transforma as coisas necessárias em luxo” (Harvey, 2006, p.67). Os capitalistas 

presentes no mercado da terra urbana desejam, portanto, a reprodução dessa dialética, uma 

vez que, por meio dela, podem extrair grandes margens de lucro.
41

 A estratégia consiste, 

basicamente, em regular o valor da oferta de solo urbano adjacente a esses lugares 

remanescentes.
42

 No caso da urbanização paulistana, onde o mercado habitacional é 

historicamente não-produtivo, a transmutação da necessidade em luxo se dá no número 

sempre reduzido de ofertas habitacionais próximas de áreas verdes em relação à grande 

procura por esse tipo de localização. Esse déficit habitacional faz com que a procura eleve 

gradativamente o preço dos imóveis até um ponto ideal para o capitalista no qual a 

especulação em torno do valor do imóvel (valor de troca gerado pela transmissão imobiliária 

do meio circulante) seja mais rentável que o seu valor de uso.
43

 

Outro reflexo da dialética entre produção e consumo do ambiente construído diz 

respeito ao fato da livre apropriação privada desses espaços tender justamente a 

descaracterizá-los.
44

 Essa contraditória relação entre tendência e objetivo nos capitalistas 

                                                             
40 Para um didático exemplo de como uma área verde é desmembrada para dar origem, ao mesmo tempo, a um 

parque privado e a um empreendimento imobiliário em anexo, ver: Barroso, 2006. 
41 “Um empreendimento-padrão, em um terreno localizado nas seis quadras [do Parque Ibirapuera] cuja 

verticalização pode ser liberada pelo Conpresp [acima de 10 gabaritos], poderia movimentar quase R$ 80 

milhões. A conta leva em consideração o preço do metro quadrado de área útil, multiplicado por 500 (área média 
de um apartamento de luxo na região), sendo um por andar, em 18 pavimentos.” (Rigi & Duran, 2008) 
42

 Para se ver como é realizada tal estratégia para o caso da orla litorânea paulista, ver: Scifoni, 2006. 
43

 O congelamento dos aluguéis e os investimentos no setor imobiliário via “empréstimos hipotecários feitos a 

qualquer pessoa física ou jurídica” (Bonduki, 1999, p.104), com forte presença dos incorporadores, produziu 

intensa verticalização na cidade de São Paulo. Os espaços foram gradativamente valorizados. No lugar de se 

construir mais imóveis, o capital inserido no sistema passou para a compra dos já existentes, ou dos imóveis 

escassamente construídos. Essa transmissão significou a especulação imobiliária em seus moldes 

contemporâneos, seja por meio das edificações remanescentes, seja por meio de novas verticalizações (Bonduki, 

1999, p.205-251). 
44

 Para observar essa assertiva em bens históricos tombados ver o caso dos galpões centenários da Mooca 

(Meneguello, 2007). Recentemente, o Plano de Manejo para o Parque Estadual da Serra da Cantareira apresentou 

como “ameaças futuras” às áreas verdes remanescentes de Mata Atlântica, os “assentamentos 

precários/condomínios de alto padrão” (Plano de Manejo Cantareira, 2010, p.190;195). 
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imobiliários é regulada/controlada pelo poder estatal, através de instrumentos de legislação 

urbanística, como o Plano Diretor Estratégico e de planejamento ambiental como o Plano de 

Manejo. Além disso, existem outros instrumentos jurídicos para casos de objetos geográficos 

particulares, como aqueles de valor histórico, artístico e cultural. Para esses há o processo de 

tombamento.
45

 

O tombamento, segundo o DPH - Departamento do Patrimônio Histórico do 

Município de São Paulo é “um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo 

de preservar, através da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, 

arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população”. Esse ato 

administrativo, muito embora mantenha o regime da propriedade privada quando existente, 

possui “um regime de tutela pública” que impede a destruição ou descaracterização dos bens 

tombados (Morais, 2001). Esse regime de tutela pública regula, por exemplo, o direito de 

construir através de dois conceitos-chave: a imodificabilidade do bem, o que significa a 

“impossibilidade de alteração das características originais da coisa, consoante a diretriz de 

conservação apontada no Livro do Tombo correspondente” e sua alienabilidade, o que 

significa haver um regime específico para a transferência de propriedade do bem, seja 

particular, seja público (Manzato, s.d, p.6). Como desdobramento do primeiro princípio, surge 

o chamado “ônus da imutabilidade”: a impossibilidade de se extrair “toda a comodidade e 

conforto fisicamente possível, com a possibilidade de uma diminuição da expressão 

econômica do bem, em face do impedimento de ampliar e de reedificar.” (Manzato, s.d, p.10).  

Como esse ônus caracteriza uma série de restrições sobre o uso e ocupação do solo do 

bem tombado, o princípio da imodificabilidade encerra grande parte das contendas sobre os 

processos de tombamento. A questão sob esse princípio subjaz no fato de que o conceito de 

tombamento, constituído pelos valores “histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e [...] 

afetivo”, representa uma miríade de formas geográficas produzidas ao sabor do processo 

histórico de um dado lugar. No caso do Município de São Paulo, a lista de resoluções da 

CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

                                                             
45

 “A defesa do Patrimônio Histórico não é saudosismo ou nostalgia, antes implica um reconhecimento das 

origens da formação e ocupação de nossa cidade, possibilitando a manutenção de monumentos urbanos 

representativos para toda uma população e a atribuição de um novo significado a determinados espaços na atual 

trama urbana, num sentido de inserção e continuidade. Essa defesa implica, ainda, explorar o relacionamento 
entre a memória, o território e seus habitantes de maneira a criar laços de pertencimento, criar maneiras de usar e 

experimentar o meio. Caminhar por uma cidade é viver a experiência de suas ruas, praças e moradores, ato que 

nos permite apreender a cidade enquanto construção subjetiva, enquanto feito sócio-cultural.” (Meneguello, 

2007, p.7). 
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Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo abrange desde bairros inteiros tombados como 

os bairros da Bela Vista, “o núcleo central do bairro da Freguesia do Ó e a região do 

Anhangabaú” até parques periurbanos como o Parque Estadual da Serra da Cantareira. No 

entremeio, a lista apresenta igrejas, fábricas, vidraçarias, residências, seminários, espaços 

internos, chaminés, colégios, instituições assistenciais, clubes, hospitais, matadouros, 

mirantes, capelas, reservatórios, escolas, casarões e teatros (Conpresp, 2009).  

A Resolução que personifica o regime de regras para uma área envoltória é o 

documento normativo denominado Regulamentação de Área Envoltória (R.AE). É a partir 

dessa resolução que o “órgão colegiado” tem poder para registrar “uma decisão ou ordem na 

instância de sua área de atuação, expressa em Lei”. Esse e outros documentos tais como o 

Processo de Tombamento – APT, o Tombamento – T e o Tombamento Ex-officio – TEO, têm 

por finalidade retificar, ratificar ou mesmo restringir “procedimentos administrativos 

destinados à normatização do bom uso do espaço urbano” (Conpresp, 2009). A verticalização 

acima de 10 gabaritos é proibida na área envoltória porque a mesma tem por finalidade, 

justamente, proteger a visibilidade dos bens tombados. Essa restrição passou a ser vista por 

empreendedores imobiliários como um grande prejuízo em casos como do Parque Ibirapuera, 

porque a ausência dessa restrição poderia gerar um lucrativo retorno para os empreendedores 

na região. Esse ponto de vista sobre a natureza jurídica da área envoltória deu início a um 

debate entre interlocutores pró-mercado, intelectuais e especialistas, que teve como pano de 

fundo uma verdadeira “queda de braço” entre, de um lado, a Prefeitura de São Paulo e sua 

Câmara dos Vereadores, ambos interessados em deter o poder de regulação da urbanização 

em áreas envoltórias e, de outro lado, o Conpresp, órgão da esfera municipal responsável 

pelos processos de tombamento.  

Agentes imobiliários passaram a fazer lobby para a retirada das restrições ao mesmo 

tempo em que apoiavam as ações da Prefeitura de São Paulo, mediada pela sua Câmara dos 

Vereadores, no sentido de reivindicar o controle direto sobre as tais áreas. No interior do 

Conpresp, parte de seus membros passou a construir um direcionamento para esse sentido ao 

passo que intelectuais e instituições como o CEARQ-CREA prontificaram-se a favor da 

manutenção do papel do Conpresp na deliberação sobre áreas envoltórias.  

Com atores e interlocutores assim divididos, a crise se estabeleceu. De um lado, alguns 

especialistas argumentaram que a área envoltória existiria como meio de impedir a obstrução 

da visibilidade de um bem tombado, seja por causa de torres, seja por causa de anúncios. A 
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verticalização, por exemplo, faria perder o caráter de registro histórico e/ou contemplativo de 

um bem tombado, o principal argumento para a sua preservação e proteção (Dos Santos, 

2002). A área envoltória foi por isso entendida como parte imprescindível da territorialização 

do bem tomado. De outro lado, especialistas a favor da verticalização livre, argumentaram 

que as áreas envoltórias dos bens tombados não precisariam estar sob o regime de regras dos 

órgãos responsáveis pelo processo de tombamento. Poderiam, por exemplo, estar sob regime 

deliberativo exclusivo do poder público municipal. Argumentaram que a área envoltória não 

deveria, inclusive, ser caracterizada com parte do processo de tombamento, sendo, portanto, 

liberada das restrições sobre o direito de construir infringidas pelo princípio da 

imodificabilidade. Na verdade, o que os intelectuais orgânicos do mercado imobiliário 

desejavam não deixar claro era o fato de o mote de todo o embate residir na paisagem cênica, 

no elemento contemplativo, o semióforo (Barroso, 2006, p.63) figurado na paisagem verde 

perpétua de alguns parques urbanos.  

O conflito estabelecido entre a busca pela preservação das características do bem 

tombado e o anseio pela apropriação imobiliária da paisagem se realiza sobre a arena jurídica 

em que se transformou o regime de regras para as áreas envoltórias. A área envoltória do bem 

tombado é o espaço-mirante mais próximo, a faixa de solo urbano mais imediata à 

contemplação e, por conseqüência, o solo mais rentável. É a localização em si e não o 

empreendimento, o lócus do lucro para o empreendedor interessado no consumo da paisagem 

cênica. Mas, é justamente essa localização o alvo a ser conjuntamente preservado pelo 

tombamento.  

É exatamente esse aspecto, a paisagem cênica, o aspecto que dá sentido e conteúdo ao 

“filé”, a área envoltória, o objeto-alvo desejado pelo mercado imobiliário, alvo dessa terceira 

parte e o motivo para a desconstrução das legislações urbanísticas levantadas contra a 

especulação imobiliária. Muito embora tal estratégia seja referente à totalidade dos bens 

tombados do Município de São Paulo, por conta da limitação do recorte espacial definido para 

nesta pesquisa, os argumentos e estratégias de intelectuais orgânicos e tradicionais sobre um 

tipo específico de bem tombado são referentes ao bem natural tombado de propriedade 

pública representado, especialmente pelo Parque Estadual da Serra da Cantareira. 
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3.1 O embate entre Câmara dos Vereadores, Conpresp e comunidade técnica 

 

Em especial, se uma área verde ou um parque urbano hoje são considerados bens 

naturais tombados é porque foi construído um processo histórico de formação da idéia de 

patrimônio natural. O que chama mais a atenção para a questão da construção dessa idéia no 

Brasil é a busca pela superação da visão utilitarista e dicotômica que até então condizia a 

interpretação do poder público sobre o mundo natural. Nesse termo, é intencionado aproximar 

a ontologia da natureza e a cultura dos povos homólogos. Nessa visão, a natureza é parte 

integrante da sociedade que lhe dá muito de significado e conteúdo (Scifoni, 2006, p.14). Por 

outro lado, essa noção também é uma superação da noção de patrimônio enquanto algo 

produzido, somente como artefato humano. Na noção de Patrimônio Natural, a visão de 

mundo acerca da concepção de valores sociais é revisitada. Os aspectos cognitivos, formais, 

afetivos e pragmáticos são agregados para “que esses bens, independentemente de sua 

importância formal ou cognitiva, tenham um sentido e um significado social para 

determinados grupos” (Scifoni, 2006, p.15).  

No interior da noção de Patrimônio Natural, a natureza tem dois aspectos: sua 

ontologia, seu aspecto físico e seu simbolismo socialmente determinado, no qual as paisagens 

derivadas “são objetos de uma ação cultural pela qual a vida humana se produz e se reproduz” 

(Scifoni, 2006, p.16). Há de todo modo, uma normatização superposta nessa dualidade, uma 

normatização sobre a noção de Patrimônio Natural que incide nas realidades complexas do 

espaço onde são localizáveis os objetos geográficos coincidentes. Essa normatização é 

comumente conhecida como Uso e Ocupação do Solo (Scifoni, 2006, p.17).  

No planejamento urbano da metrópole de São Paulo, a noção de patrimônio natural 

converge com o processo de tombamento de bens históricos e naturais respectivos à objetos 

do espaço urbano. Ambos, no entanto, embora componham a mesma lista do Conpresp, tem 

origens e características diferentes, pois, de um lado, há o tombamento originado na esfera 

municipal, como o do Parque Ibirapuera e de outro lado, há o processo de tombamento via 

esfera federal, representado pelo Parque Estadual da Serra da Cantareira. Ambos, no entanto, 

são considerados igualmente bens naturais urbanos tombados.  

Na esfera municipal, a decisão sobre o que é alvo ou não da especulação imobiliária 

passa pelas alianças locais, condição essa fortemente influenciada pelo lobby imobiliário 

(Souza, 1994). Mas, no começo de 2008, o poder de influência do mercado imobiliário 
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pareceu ter sofrido um golpe quando passou a pressionar a Prefeitura de São Paulo, “Menos 

de seis meses após a aprovação de tombamentos que [impediam] a construção de edifícios 

com mais de 10 andares nas áreas de entorno ao Parque da Aclimação e ao conjunto de sete 

galpões centenários da Mooca” (Ministério das Cidades, 19/02/2008). Entre as descontentes 

estão as construtoras Santa Luzia e Camargo Corrêa. Seus interlocutores do poder público 

municipal logo argumentaram que tais empresas sofreram prejuízos e, por isso, exigiam uma 

imediata revisão das regras dos processos de tombamento. 

Fato é que, desde o começo de 2008, essa objeção do mercado imobiliário havia se 

tornada notória, pelo fato do Conpresp ter admitido, publicamente, a possibilidade de 

reestruturar o papel das áreas envoltórias. Isso, mesmo reconhecendo que a pressão pela 

alteração de regras provinha de construtoras como as citadas acima.
46

 A objeção, no entanto, 

não se centrava somente sobre bens históricos tombados.
47

 As construtoras queriam ser ver 

livres também das restrições sobre o entorno das áreas verdes tombadas. Essas tinham como 

ser atendidas porque no interior do Conpresp havia vozes abertamente financiadas por agentes 

imobiliários, favoráveis à reestruturação das regras.
48

 Muito embora o que estivesse em jogo 

fossem outros valores que não o puramente econômico, quando o Conpresp notificou 

oficialmente que estudaria as revisões, o Secovi-SP - Sindicato da Habitação em São Paulo 

“comemorou a possibilidade de revisões”. Para essa entidade, a “Lei de Zoneamento” não 

poderia “ser alterada por uma resolução de um conselho”. Essa crítica se baseava no 

argumento de que o potencial construtivo para uma dada região não poderia ser alterado por 

outra legislação que não a respectiva ao planejamento regional estratégico. No caso, a 

legislação intrusa acusada foi o processo de tombamento. Muito embora essa entidade se 

dissesse irrevogavelmente “favorável ao tombamento de bens históricos”, mantinha, 

contrariamente, sua ação e opinião firmes de que o poder de decisão “sobre prédios em volta 

dos galpões” deveria estar restrito ao Plano Diretor Regional: à “legislação em vigor, não duas 

                                                             
46

 “O departamento está reestudando as regras, mas só para a área envoltória. Temos de ver em que tipo de 

situação o gabarito da resolução do tombamento pode ser modificado", afirma o diretor. "Estão valendo as regras 

da resolução de 2007, que impede prédios com mais de 30 metros. As mudanças ou a manutenção das regras 

serão colocadas em votação em 45 dias" (Ministério das Cidades, 19/02/2008). 
47

 “Mas, a iniciativa privada começa a dar sinais de suas diretrizes e intenções de ocupação, através de projetos 

que desrespeitam as proteções de entorno dos bens a serem tombados, assim como o próprio bem, como 

acontece ao longo da rua Borges de Figueiredo, com o edifício do Moinho Gamba, que preservado 

individualmente torna-se descontextualizado e perde seu sentido” (Menegello, 2007, p.6-7). 
48 “Integrante do Conpresp, o vereador Toninho Paiva (PR) [...] Temos de proteger as áreas verdes. Mas o 

entorno dessas áreas podem ter prédios, diz ele, ligado ao setor imobiliário - o grupo Savoy doou R$ 89,4 mil 

para sua campanha de 2004, cujo total gasto foi de R$ 243 mil” (Ministério das Cidades, 19/02/2008). 
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ou três pessoas do Conpresp” ainda convictos da importância da natureza jurídica do 

tombamento (Ministério das Cidades, 19/02/2008).  

Esses argumentos são pontos de entrada para a questão. A crítica do presidente do 

Secovi-SP diz respeito ao fato das regras para um processo de tombamento deterem a 

primazia sobre a legislação urbanística de uso e ocupação do solo do zoneamento do Plano 

Diretor. É necessário observar caso a caso, contudo, em linhas gerais, quando um objeto 

geográfico passa a ser alvo de um processo de tombamento, o zoneamento em seu entorno 

passa igualmente a ser alvo do processo, pelo fato da concepção de bem tombado abranger, 

inclusive, sua área envoltória. Acontece que, para casos assim em que o estatuto de um objeto 

passa a influir no estatuto de seu entorno, o próprio Plano Diretor possui medidas preventivas. 

Pode haver a mudança do tipo de uso do solo desse espaço circunvizinho para o tipo de uso 

chamado ZEPECs – Zonas Especiais de Preservação Cultural como foi proposto para o caso 

do conjunto de galpões da Mooca. As ZEPECs têm por finalidade delimitar “áreas de 

interesse cultural” para a preservação da memória do lugar. Nesses casos, a indenização pode 

ocorrer na forma de um “ressarcimento financeiro aos proprietários de áreas preservadas 

através da transferência do direito de construir.” Além disso, aquele potencial construtivo 

“perdido” “do lote demarcado como ZEPEC é transferido para outros terrenos” (Meneguello, 

2007, p.6).  

A localização desse potencial construtivo, no entanto, é estratégica para agentes do 

mercado imobiliário porque torna possível a realização do lucro na terra urbana. O potencial 

construtivo, por sua vez, se trata de um artifício jurídico existente na legislação urbanística. 

Existem níveis de potencial construtivo para cada lugar da metrópole 
49

 que definem, por 

exemplo, até onde a verticalização é interditada, onde pode haver apenas casas, onde 

moradias podem conviver com outras atividades, etc. Sua espacialização no ambiente 

construído ganha uma forma oficial através da Lei de Zoneamento.  

Aqui se faz necessário reforçar a assertiva a respeito da legislação do processo de 

tombamento: ela, através do princípio de imodificabilidade, veda o direito de construir nessas 

                                                             
49 “Para exemplificar: considerando-se um imóvel tombado localizado em zona de potencial construtivo básico 

2,0, sendo que o potencial construído é 1,0 e o potencial máximo 4,0. Poderia o proprietário edificar mais 1,0, 

sem necessitar de outorga onerosa, exercendo, assim, plenamente seu direito de construir. Para construir até 4,0, 

necessitaria “adquirir” da Municipalidade potencial construtivo 2,0, mediante contrapartida especificada em lei.” 

(Manzato, s.d, p.11). 
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áreas envoltórias: não se pode atingir nem mesmo o potencial construtivo básico.
50

 Esse 

princípio é contra-producente do ponto de vista do capitalista imobiliário, uma vez que rompe 

com a cadeia de valorização de um imóvel: ao extinguir o direito de construir para aquele 

dado lugar, incapacita o proprietário de alcançar o limite básico do potencial construtivo. Fica 

proibido até mesmo o uso possível do limite máximo do coeficiente de aproveitamento, o que 

só poderia ser realizado através do mecanismo conhecido como outorga onerosa.
51

 No 

entanto, como forma de ressarcir o “prejuízo” gerado pela perda do direito de construir, o 

processo de tombamento prevê o mecanismo de transferência do direito de construir que o 

empreendedor pode acionar para realizar o empreendimento em outro lugar. Além desse, há 

simplesmente a possibilidade de haver um ressarcimento em espécie. O processo, inclusive, 

prevê uma combinação dos dois tipos de ressarcimento.
52

 

Mas, a questão principal para os empreendedores “lesados”, muito embora não 

deixassem claro, era o fato de estarem impossibilitados de utilizar o potencial construtivo nas 

tais áreas envoltórias. Não se trata simplesmente de transferir o empreendimento para outro 

lugar. Para o empreendedor insatisfeito, o que realmente importa é a valorização que essa 

localização concede ao seu imóvel. Para as situações em que o bem tombado se trata de uma 

área verde, nem mesmo o valor em espécie ressarcido (a diferença entre o potencial 

construtivo e o básico) pode cobrir a extrema valorização que a paisagem cênica poderia 

“justificar”, hajavisto o exemplo desse parque intra-urbano. Essa “mina de ouro” foi 

explicitada, por exemplo, num projeto para a liberação de construções acima de 10 gabaritos 

na vizinhança do Parque Ibirapuera. Essa região fora alvo de pesquisa de mercado da 

Embraesp – Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio com o objetivo de se mensurar a 

rentabilidade da área caso fosse liberada para verticalização. Na época, essa empresa havia 

                                                             
50

 “Dessa forma, o proprietário de um bem imóvel tombado poderia, se não ocorresse o tombamento, edificar até 

o coeficiente de aproveitamento básico. Com o tombamento temos a imodificabilidade do bem, impedindo, 
assim, o pleno exercício desse direito e caracterizando-se como sacrifício a justificar uma indenização.” 

(Manzato, s.d, p.11). 
51

 “O instituto da Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado), é conceituado como toda área 

edificável além do coeficiente único de aproveitamento do lote, legalmente fixado para o local. O Solo Criado 

será sempre um acréscimo ao direito de construir além do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido pela 

lei; acima desse coeficiente, até o limite que as normas edilícias admitirem, o proprietário não terá o direito 

originário de construir, mas poderá adquiri-lo do Município, nas condições gerais que a lei local dispuser para a 

respectiva zona.” (Dornelas, 2003). 

“Por outro lado, como dito anteriormente, a construção até o potencial básico integra o direito de propriedade. 

Entretanto não se poderá levar em conta o potencial construtivo máximo para a área, que somente poderá se 

concretizar por meio de outorga onerosa, para se evitar enriquecimento sem causa.” (Manzato, s.d, p.17). 
52 “A compensação do proprietário deve se dar de uma ou outra forma: indenização em dinheiro ou transferência 

do direito de construir, referente à diferença entre o potencial construído e o básico. A se acatar a presença de 

ambas incorreríamos em bis in idem.” (Manzato, s.d, p.17). 
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calculado que a liberação encareceria em 300% o preço do metro quadrado da região vizinha 

ao parque.
53

 

Obviamente, essa assertiva diz respeito à “perda” irreparável ao empreendedor, que 

veria esvair a potencialidade de um novo nicho de mercado imobiliário: o consumo do espaço 

verde pelo aspecto contemplativo de uma paisagem cênica em entornos de lugares como os 

parques urbanos. A perda do direito de construir nessas áreas incorreria no mesmo que ver 

perdida a possibilidade de realizar uma expansão marginal de ofertas de espaços de moradia 

com proximidade ao verde. Essa perda poderia, inclusive, ser mensurada pelo número de 

gabaritos liberados sem a necessidade de outorga onerosa. Imaginemos, portanto, o valor que 

está em jogo para o caso dos 91 km quadrados de perímetro de área continuamente verde do 

maior parque urbano do mundo que é o Parque Estadual da Serra da Cantareira, alvo 

permanente da pressão imobiliária (Plano de Manejo, 2010, p.xix). 

Havia, portanto, do ponto de vista do empreendedor, uma demanda reprimida 

incrivelmente valiosa para se deixar escapar. A capacidade de gerar uma nova onda de 

valorização numa área já encarecida faria com que todo o entorno pudesse, igualmente, ter os 

seus preços de mercado recalculados para cima.
54

 A liberação desses projetos, no entanto, 

corresponderia a um processo de destombamento pari passu ao processo de descaracterização 

do lugar em decorrência do avanço da especulação imobiliária (Meneguello, 2007, p.5). Em 

algumas situações, a onda de insegurança que o lobby imobiliário tinha difundido com a 

pressão sobre o poder público municipal era tanto que havia alcançado o cotidiano das áreas 

afetadas.
55

  

Um ano antes, em 2007, já havia um temor na comunidade técnica acerca da crescente 

influência dessa pressão na condução das políticas públicas em torno dos processos de 

tombamento. Na época, em carta aberta endereçada ao então poder público municipal 

empossado, a CEARQ CREA-SP, veio expor sua recusa quanto aos interesses da Câmara de 

                                                             
53

 “O projeto em estudo pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico (Conpresp) de liberar 

construções mais altas na vizinhança do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, pode criar 

empreendimentos milionários. Apenas o preço do terreno, segundo avaliação superficial da Empresa Brasileira 

de Estudos do Patrimônio (Embraesp), poderia pular de cerca de R$ 2 mil o metro quadrado para R$ 6 mil.” 

(Rigi & Duran, 2008). 
54

 "O importante nas regiões é a proximidade a uma Z1. Como São Paulo não tem praia, a vista mais valorizada 

no mercado são as copas das árvores de parques e bairros de alto padrão" (Duran & Diniz, 2002). 
55 “[...] ‘Quando me mudei, a região era tranqüila, depois vieram os primeiros prédios e aumentou o movimento. 

Se tiver mais, vai piorar‟, disse a comerciante Iris Guimarães. Ela vive há 20 anos em uma das poucas casas da 

Rua Diogo Jácome. Na mesma rua, o cozinheiro Eduardo Luís dos Santos concorda com o destombamento. „Se 

liberar a construção de prédios, a gente vende a casa de vez.‟ Na Rua Afonso Braz, quatro imóveis estão vazios 

há meses. Segundo comerciantes, os donos esperam o destombamento para vendê-los.” (Rigi & Duran, 2008.) 
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Vereadores em tomar as rédeas desses processos. Sabendo-se do poder do mercado 

imobiliário junto a Prefeitura de São Paulo, o conteúdo da carta aberta foi orientado contra o 

interesse, por parte dessa câmara, de se “propor lei retirando as reais e inerentes atribuições 

técnicas do Conpresp, especialmente em relação à definição de perímetro, uso e gabarito 

aplicáveis nas áreas envoltórias de bens tombados”. Segundo esse órgão, “É público que a 

Câmara de Vereadores de São Paulo deseja atribuir a si tal responsabilidade, o que 

consideramos inadequado em função das já acima citadas especificidades técnicas”. Além 

disso, na carta aberta temia-se o perigo do órgão Conpresp perder seu papel institucional em 

decorrência da interferência de lobbys políticos.
56

 

Essa demanda dos empreendedores deixou muito claro que, muito embora houvesse 

uma legislação urbanística existente para a indenização, não se tratava essencialmente de um 

“prejuízo” que pudesse ser reembolsado pelo mecanismo de transferência do direito de 

construir. A despeito das objeções da comunidade técnica, a Prefeitura de São Paulo nada fez 

de expressivo e a revisão livremente encaminhou. O pedido de revisão, no entanto, continuava 

sendo muito contestado por arquitetos, urbanistas e promotores. Esses promoveram debates 

técnicos sobre a questão na tentativa de angariar apoio: “A Promotoria do Meio Ambiente da 

capital considera que o entorno de bens tombados deve ter um raio mínimo de 300 metros de 

proteção contra edificações que resultem „na obstrução visual do patrimônio histórico‟ ”. 

Entidades sem fins lucrativos também contestaram a aprovação das novas resoluções pelo 

Conpresp: “O Movimento Defenda São Paulo promete uma ação na Justiça para evitar 

mudanças que permitam prédios altos no entorno das duas regiões com bens tombados.” 

(Ministério das Cidades, 19/02/2008).  

Mesmo no interior do Conpresp não havia consenso. Membros da CEAQ CREA-SP, 

atuantes no Conpresp e contrários à possibilidade de reestruturação das áreas envoltórias, se 

mantiveram reticentes quanto à revisão das regras de tombamento (Ministério das Cidades, 

19/02/2008). Na verdade, muito embora houvesse esse impasse, o futuro da função das áreas 

envoltórias estava comprometido. É que parte do Conpresp agia de modo pró-ativo a favor de 

uma possível verticalização no entorno o Parque Ibirapuera, muito por conta da pressão 

interna que o poder público municipal de então havia realizado em benefício de alguns 

agentes do capital imobiliário. Em 2008, mesmo a Conpresp já havia decidido “pôr em 

                                                             
56 “As atribuições do CONPRESP são de caráter técnico-cultural e devem manter-se neste plano, com a devida 

independência que ao longo de sua história contribuiu de maneira significativa para a proteção e preservação do 

patrimônio histórico de nossa cidade” (CEARQ CREA-SP, 2007). 



109 

 

votação a proposta que partiu da Prefeitura motivada pela reivindicação de proprietários que 

se sentem lesados pela restrição a novas construções a 10 metros de altura” (Rigi & Duran, 

10/04/2008.).  

O poder público municipal tivera papel central nessa situação porque vislumbrara uma 

possibilidade de gerar capital político. Numa estratégia que seria articulada, o controle sobre o 

entorno do bem tombado passaria a ser diretamente controlado pelo chefe do Executivo (o 

Prefeito) e pelo Legislativo (vereadores e deputados pró-mercado imobiliário). Esses 

poderiam “vetar alterações definidas pelo conselho para áreas em volta de bens tombados”. 

Nesse quadro, o poder público municipal poderia ter poder absoluto sobre o bem tombado e, 

por conseqüência, sobre sua área envoltória. Seria assim possível reestruturar as regras que 

impediam a livre verticalização nessas áreas, como nos casos do gabarito de prédios 

projetados para serem levantados no entorno do Parque Ibirapuera, Parque da Aclimação e 

dos galpões da Mooca. A estratégia caminhava a passos largos.
57

 

Por sorte, ainda havia descontentes. Mariana Fix havia denunciado a postura submissa 

com a qual o poder público encarava o interesse imobiliário: “sempre fica mais difícil para o 

poder público manter regras rígidas em áreas de interesse do mercado imobiliário". 

Organizações governamentais de defesa do patrimônio histórico se prontificaram 

imediatamente contrários às demandas do mercado imobiliário e a favor da proteção total e 

irrestrita dos bens urbanos tombados, incluindo claramente, a proteção exercida pela 

existência das áreas envoltórias.
58

 

Não obstante, não tardara para que mais vozes se mostrassem contrárias às estratégias 

dos agentes imobiliários e poder público simpatizante. O argumento de que as áreas 

envoltórias não precisariam ser elementos integrantes da política dos bens tombados foi 

veementemente criticado por especialistas: “As restrições impostas às construções vizinhas ao 

bem tombado fazem parte do tombamento em si. Não adianta dissociar uma coisa da outra” 

(Duran, 11/04/2008). A comunidade técnica, ciente da importância do papel das áreas 

                                                             
57 “Se o prefeito concordar com a resolução do conselho, ele manda a decisão em forma de projeto de lei para 

votação em 90 dias na Câmara. Caso contrário, ele pode revogar ou devolver a resolução ao próprio conselho", 

disse Neto, em referência ao artigo 4º da minuta do projeto do Executivo. "Esse projeto faz parte do 

amadurecimento do projeto discutido na Casa, ano passado" (Duran, 11/04/2008). 
58 “O destombamento de uma área ou a mudança nas regras aprovadas no ano passado [2007] são passíveis de 

ação. A Prefeitura não pode ceder às pressões do mercado imobiliário em tão pouco tempo, depois de decidir 

uma resolução importante para a preservação da cidade, como foi a que tombou os galpões da Mooca [...] 

afirmou Marcos Vinícius Gramegna, advogado do Defenda SP. [...] Ali não é para ter prédios” (Ministério das 

Cidades, 19/02/2008). 
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envoltórias (e do perigo de verem mais de suas funções canibalizadas pelo jogo político), 

ressaltou a incoerência da ação estatal na condução dessa discussão.
59

 

Mas, o argumento definitivo contra a pressão pela verticalização em áreas envoltórias, 

se originou do fato do tombamento ser um processo regido por lei federal: em se tratando de 

Poder Público, as entidades competentes são União, Estados e Distrito Federal, representados 

respectivamente pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo 

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico. O Conpresp representaria, assim a vinculação dessa hierarquia para a esfera 

municipal, no caso, para o Município de São Paulo. A natureza jurídica do tombamento 

(incluindo sua parte indissociável que é a área envoltória), por isso, tem respaldo nas 

instâncias superiores, federais: “Segundo Carlos Sundfeld [2007], tombamento é regido por 

lei federal, então legislação municipal não pode contrariar” (Duran, 11/04/2008). Esse aspecto 

da natureza jurídica do tombamento foi central para o esclarecimento da questão. Foi de suma 

importância, pois, trouxe à tona, o caráter inconstitucional das ações contra a revisão das 

regras para as áreas envoltórias.  

Como observaremos a seguir, certos patrimônios naturais urbanos tornaram-se 

exemplos ainda mais desconcertantes para as estratégias dos lobistas imobiliários. Mas, 

igualmente na vizinhança desses, a ação imobiliária já havia encontrado uma nova estratégia 

para a inserção de empreendimentos milionários.  

 

3.2 O Tombamento ex officio e a longa tradição da urbanização irregular 

 

Dentre aquelas modalidades possíveis de processos de tombamento, há uma de 

especial interesse: o tombamento ex-officio. O Tombamento ex-officio, ou simplesmente, 

Tombamento de ofício, indica que o bem em questão possui um regime de tombamento 

distinto dos demais bens tombados. O tombamento ex-officio pode ser utilizado apenas sobre 

um bem público, seja esse histórico ou natural, “e efetua-se por determinação do Presidente 

do IPHAN (ou o respectivo órgão competente na respectiva esfera governamental” (Morais, 

2001). Esse tipo de tombamento pode ocorrer “quando o bem é um próprio público e que 

dentro dos critérios do órgão preservacionista torna-se de interesse para preservação”. Além 

                                                             
59

 “Diretora da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), a arquiteta e urbanista Regina Monteiro disse ser 

„absolutamente contra‟ as mudanças. „Uma revisão, seis meses após a resolução, para os galpões da Mooca gera 

um descrédito do Poder Público e uma insegurança jurídica tanto para quem defende a preservação quanto para 

os investidores‟, avaliou. „Seria um retrocesso rever a resolução agora.‟ ” (Ministério das Cidades, 19/02/2008). 
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disso, pode ocorrer “quando um bem é tombado por esferas preservacionistas 

hierarquicamente superiores”, sendo considerado “um tombamento obrigatório, sem 

necessidade de estudo e discussões comuns nos procedimentos de tombamento usuais.” 

(Grigoleto & Murquia, 2009, p.14, nota de rodapé).  

Essa segunda forma de ocorrência para o tombamento ex-officio é de nosso interesse. 

Em especial, quando é observada a lista de Resoluções de Tombamento da Conpresp, para o 

ano de 1992, são encontrados os três maiores espaços remanescentes de mata atlântica 

presentes na Região Metropolitana de São Paulo e que levam o tipo de Tombamento ex-

officio:  

“Parque Estadual do Jaraguá (TEO)  

Reserva Estadual da Cantareira e Parque Estadual da Capital (TEO)  

Serra do Mar e de Paranapiacaba (TEO)”  

(CONPRESP, 2009).  

 

A presença dessas áreas verdes no Livro do Tombo no ano de 1992 não é mero acaso. 

Esse ano é emblemático porque contextualiza a inserção desses parques urbanos na lista de 

Resoluções de Tombamento do Município de São Paulo, no momento em que se consolida a 

discussão sobre o meio ambiente no Brasil. Paralelamente, ocorre o processo de construção 

das bases jurídicas para o tombamento da Reserva da Biosfera. Com o processo de 

constituição desse projeto internacional promovido pelo Estado de São Paulo e UNESCO, tais 

parques são, finalmente, tombados como patrimônios naturais da humanidade. Como se 

tratava de um tombamento regido por lei federal e acordo internacional, o tipo “ex-officio” foi 

utilizado para identificar sua peculiaridade na lista de Resoluções da Conpresp.
60

 Contudo, o 

tombamento da Reserva da Biosfera encontrou a terrível e quase intransponível realidade da 

expansão metropolitana da cidade de São Paulo.  

No decorrer de mais de um século, essa expansão amalgamou ao espaço urbano da 

cidade: fundos de vale; mananciais; planaltos de todo tipo de modelado: suaves e serranos; 

relevos dissecados; planícies de inundação, etc; canalizou rios, matou córregos e extinguiu 

                                                             
60

 No ano de 1992 houve a histórica conferência internacional da Rio92, quando as bases para a questão sobre o 

meio ambiente se estabeleceram definitivamente na sociedade brasileira. Mas, mesmo antes dessa data 

paradigmática, já se registrava um histórico de ações presentes em torno dessas áreas, que caminhava no sentido 

de um tombamento contínuo da região natural da Serra do Mar da qual fazem parte (Cencig, 2004, p.11-12). Um 
ano antes, em 1991, havia sido “reconhecida a fase I” da então batizada “Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica”. Essa singular ação foi promovida pela UNESCO através do Programa MaB – “O Homem e a 

Biosfera”. Em 1993, com todas as fases seguintes do programa sendo homologadas, teve início concreto a 

realização do desejo pelo tombamento desse complexo ecossistema (Costa, 1997, p.7). 
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para sempre grande parte da paisagem selvagem originária (Ab‟Saber, 1957). Os resquícios 

domesticados desse quadro natural no Município de São Paulo, composto por grandes 

extensões de capoeiras nucleadas por espaços naturais relativamente intocados, são 

atualmente protegidos, além da legislação ambiental de parques estaduais, como o Parque 

Estadual da Serra da Cantareira, como pela legislação urbanística do Plano Diretor do 

Município de São Paulo na forma da Macrozona de Proteção Ambiental (Mapa 4.1). Como 

meio de controlar a expansão metropolitana, o Plano Diretor do Município de São Paulo 

limita a verticalização e a urbanização nos lugares da cidade caracterizados sobre tal 

macrozona. Nesses lugares, o direito de construir não está totalmente congelado como no caso 

das áreas envoltórias de bens tombados. O proprietário pode construir até o limite básico do 

potencial construtivo, mas, lhe é vedado o uso da outorga onerosa para alcançar o limite 

máximo do coeficiente de aproveitamento (Lei Nº 13.885, 2004, p.64).  

A contenda se estabelece pelo fato de grande parte da extensão desses Mares de Morro 

ser protegida pelo processo de tombamento da Reserva da Biosfera, pelo SNUC - Sistema de 

Unidades de Conservação, apoiado pela Lei 9985/2000 e pela Macrozona de Proteção 

Ambiental do Plano Diretor Estratégico. Os empreendimentos, não raro das vezes, são 

construídos sobre mananciais localizados no espaço de proteção conhecido como Zona de 

Amortecimento ou Zona de Entorno, a versão jurídica da área envoltória de um bem tombado 

existente no código de legislação ambiental.
61

 Essa gestão inter-unidades, segundo o SNUC, 

apresenta as seguintes características fundamentais:  

 
“§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por:  
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;  

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas 

atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e 

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de 
ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de 

modo participativo e em bases sustentáveis.” (Lei Nº 9.985, 2000, p.19, 

negrito nosso) 
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 No caso do Parque Estadual da Serra da Cantareira, seu tombamento está vinculado ao processo de 

tombamento da mata atlântica, a referida Reserva da Bioesfera. A importância do remanescente de floresta, além 

do patrimônio ambiental que representa, já havia sido protegida pelo tombamento do Parque em 4 de agosto de 

1983, por meio da “Resolução nº 18 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado (CONDEPHAAT)” (Silva, 2005, p.24). Posteriormente, “Em 1994, o Programa MaB – Man 
and Biosphere da UNESCO, declarou o Parque [...] área da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de 

São Paulo, com status de Patrimônio da Humanidade” (Vilar, 2007, p.126), como medida sistemática voltada 

para o enfrentamento da problemática da pressão da expansão urbana sobre esse e demais patrimônios 

ambientais paulistanos. 
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Da regulamentação proposta pelo SNUC acerca do que deve se constituir a forma da 

Reserva da Biosfera, a Zona de Amortecimento, ou simplesmente Zona Tampão, representa 

os subespaços mais importantes para o estudo da questão fundiária do entorno da metrópole 

de São Paulo. Inicialmente, nas Zonas-tampão das Reservas, “não se permitiriam quaisquer 

atividades humanas”. Todavia, a difícil resolução em definir por sustentável como “ordenar a 

expulsão daqueles cujas atividades não se enquadrassem na definição” forçaram a criação de 

“uma terceira zona, a „transicional‟ que seria traçada em torno daqueles [...] não inteiramente 

„modernos‟ nem „capitalistas‟ ”. Tal estratégia visava tornar os moradores simpáticos às 

reservas, além de fazerem-nos aliados ante as possíveis e prováveis invasões posteriores. Mas, 

duas facetas do problema daí derivaram: a vendável fatia de terra a interesses capitalistas pela 

parte dos beneficiados com a zonação ambiental referida, e o iminente e explosivo problema 

da titulação da terra por parte dos moradores mais pobres e mais recentes (Dean, 2000, p.352-

354).  

Justamente, é assim que se estabelece uma das mais polêmicas zonas de 

amortecimento de parques urbanos do Brasil. Somente em 2010, após mais de trinta anos 

desde a última edição, finalmente foi atualizado o Plano de Manejo para o Parque Estadual da 

Serra da Cantareira, um importante documento, um verdadeiro divisor de águas para o reforço 

das ações em prol da proteção desse parque. Desde o ano de 1974 até hoje, no entanto, a 

metrópole paulistana expandiu-se na direção dos contrafortes da Serra da Cantareira (Plano de 

Manejo Cantareira, 2010, p.13). A expansão incontrolada da cidade nessa direção 

forçosamente acabou por introduzir ali, uma das mais perigosas dinâmicas espaciais intra-

urbanas dessa metrópole: a especulação imobiliária. 
62

 

Diferentemente dos exemplos das áreas envoltórias dos parques intra-urbanos como o 

Parque Ibirapuera e Aclimação, a Zona de Amortecimento da Cantareira apresenta-se como 

uma verdadeira fronteira verde aberta, um milionário filão para o mercado imobiliário. Como 

o regime de regras ambientais impede o acréscimo de lucro pelo excedente propiciado pela 

outorga onerosa, os agentes imobiliários buscaram detectar lugares capazes de conjugar 
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 “A facilidade de aquisição de terrenos, em sua grande maioria irregulares, pelo baixo custo, acarreta uma 

invasão densa que pressiona a área de preservação. A especulação imobiliária é um dos principais problemas da 

região. Os operadores do mercado vendem seus produtos através do apelo à qualidade de vida encontrada junto à 

natureza” (Plano de Manejo Cantareira, 2010, p.45). 
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segurança, tranqüilidade, qualidade de vida e presença do verde pari passu a um fácil acesso à 

metrópole. A forma encontrada são os empreendimentos horizontais. 

A ocorrência dessa urbanização se dá em lugares estratégicos da extensa orla 

metropolitana que são caracterizados pela presença de capoeiras e de uma paisagem natural 

domesticada, composta de regatos, relevos dissecados ainda florestados e clima ameno devido 

à presença da floresta e dos mananciais. As antigas chácaras, por estarem localizadas nesse 

aprazível contexto e além de serem ocupações anteriores à legislação ambiental,
63

 deram lugar 

a loteamentos semi-fechados e a condomínios milionários. Esse modelo foi tão ideal para o 

mercado imobiliário adequar soluções imobiliárias às exigências urbanísticas da Macrozona 

de Proteção Ambiental, além da rigorosa legislação ambiental, que passaram a ser o tipo de 

uso do solo mais comum na Zona de Amortecimento do parque (Plano de Manejo Cantareira, 

2010, p.45).  

Na região natural conhecida como Mares de Morros, caracterizada pelos típicos 

relevos dissecados cobertos pela mata atlântica (Ab‟ Saber, 2003), tais soluções podem ser 

acessíveis somente por automóvel. Os projetos imobiliários são instalados ao longo das 

principais rodovias e rodeados pelos resquícios de paisagem natural protegidos pela Reserva 

da Biosfera na busca por acessar tais amenidades. O antigo contexto bucólico das velhas 

chácaras
64

 é substituído por paisagens idílicas cuidadosamente projetadas. Os imóveis são 

dispostos no espaço dos condomínios de modo a simular uma vida campestre ou em 

comunhão com a natureza. O corte nas vertentes é calculado segundo as regras de topografia. 

                                                             
63 Os arrabaldes no século XIX eram constituídos muito próximos da cidade velha. Pouco se falava dos sopés da 

Cantareira, exeqüíveis apenas os registros de viajantes e naturalistas e outras crônicas, haja vista os documentos 

de August de Saint Hilaire, Zaluar, Aires de Cabral e os trabalhos de Alice Pifer Canabrava (Langenbuch, 1971, 

p.09). Nesse período, atividades periurbanas ainda estavam  muito próximas do atual Centro Velho: “A cidade de 
São Paulo era circundada por um cinturão de chácaras, que além de fins agrícolas encerravam importante função 

residencial. Muitos paulistanos ilustres residiam em suas chácaras” (Langenbuch, 1971, p.09).   
64 Esses arrabaldes e as referidas chácaras se espraiavam pelas freguesias paulistanas, como Brás e Santa 

Ifigênia. Destarte a questão da proteção ambiental, quase anacrônica para a época, nesses arredores havia as 

“elegantes casas de campo e deliciosas chácaras” dos ricos paulistanos, além de “alguns casebres e ranchos 

menos aristocráticos” (Langenbuch, 1971, p.11). Desde já se observava o secular processo de expansão que a 

cidade apresentava: o loteamento de chácaras e a conversão dos terreiros, quintas e rocios em quadras e bairros. 

Foi assim com o bloco de chácaras “relativamente compacto, que circunda a cidade”. Como um segundo 

cinturão, as chácaras dão lugar para “várias propriedades com o título de „sítio‟ e „fazenda‟, numerosas, 

sobretudo a Oeste e Noroeste, onde várias são contíguas entre si” (Langenbuch, 1971, p.12). Os registros desse 

período dão conta, “Além de chácaras, sítios fazendas, terras de ordem religiosa, e lotes coloniais, havia, ainda, 

grandes extensões de terras devolutas” (Langenbuch, 1971, p.15). Estas, sempre visadas pelos “intrusos [...] que 
se estabeleciam tanto em terras de antigos aldeamentos, quanto nas devolutas; por outro lado, pairavam dúvidas 

a respeito da propriedade de algumas terras” (Langenbuch, 1971, p.16), reiteravam a condição de eterna 

indefinição sobre a propriedade fundiária. Já sobre os pobres urbanos, dos que não migravam para o sertão, 

permaneceram amontoados nos cortiços.   
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Diferentemente do que acontece em Malibu (Davis, 2001), a segregação do lugar dá espaço 

para a ostentação de milionários sobrados de modelo californiano e os típicos muros dos 

condomínios fechados do urbano consolidado dão lugar à dificuldade de acesso da região. Ali, 

longe das desigualdades e contradições do espaço urbano, a restrição no acesso pelo 

transporte individual e a geomorfologia dos mananciais compõem o sutil mecanismo de 

segregação sócio-espacial. De posse dessa estratégia de inserção, o mercado imobiliário 

realiza, ao mesmo tempo, a procurada oferta de um urbano perfeito aliado ao verde ao mesmo 

tempo em que perpetua a tradição burlesca à rigorosa legislação ambiental de parques, 

zoneamentos, planos diretores e processos de tombamento.
65

 

Essa espacialização dos loteamentos fechados e semi-fechados de médio e alto padrão 

apresenta uma série de problemas e preocupações do ponto de vista da preservação ambiental. 

Acima de tudo, a fragmentação de subespaços que a caracteriza compromete a conectividade 

ecológica da região natural protegida pelo parque (Plano de Manejo Cantareira, 2010, p.175, 

Mapa 4.1). Esse tipo de urbanização necessita da construção de vias de acesso e da existência 

de rodovias para oferecer a macroacessibilidade aos seus consumidores. Esse contexto, muito 

embora seja benéfico para os empreendimentos imobiliários (Silva, 2005, p.41), diminui 

estruturalmente a possibilidade de criação de corredores ecológicos necessários para a 

manutenção, por exemplo, da fauna local (Mazzei, 2007, p.123-124). 

Como a região protegida pelo parque é igualmente um bem tombado, uma série de 

ações por parte do mercado imobiliário é utilizada para infringir o regime de regras do 

tombamento. Em primeiro lugar, a estratégia mais comum consiste no loteamento clandestino 

em lugares onde a administração pública é ausente ou conivente. Diferentemente do que tem 

acontecido com o confronto contra a urbanização precária e irregular, nesses lugares tem sido 

                                                             
65 Fora mais por conivência à expropriação privada que por desleixo e incapacidade técnica, o motivo pelo 

descaso com a demarcação das terras devolutas (Costa Neto, 2006, p. 90). As irregularidades existentes desde a 

distribuição de terras pela Coroa Portuguesa e a assimetria com que realmente era apropriado no território 

brasileiro se acumularam com a grilagem em massa que houve no período de 1822 a 1850, ou até a vigência da 

Lei de Terras. Com o Registro Paroquial, a partir de 1854, foram criadas “cadeias sucessórias paralelas de 

imóveis e ainda, com áreas concedidas para imigrantes dentro de projetos de colonização e com novas posses de 
grandes proprietários e de pequenos produtores” (Costa Neto, 2006, p. 94). A Lei Hipotecária de 1864, por fim, 

transmitia a base do poder das elites brasileiras, dos escravos para a terra: “A Lei Hipotecária de 1864, apenas 

ratificaria a prática mercantil de que terras e não escravos, agora serviriam de garantia de dívidas ”(Costa Neto, 

2006, p. 93). 
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escandalosa a imparcialidade com que administrações municipais locais, nos últimos 150 

anos, têm encarado o avanço ilegal da urbanização de médio e alto padrão.
66

  

O lento processo de suburbanização dessas orlas verdes é uma dinâmica secular e bem 

conhecida do poder público,
67

 algo muito anterior à urbanização precária. Até pelo menos 

1954, os loteamentos foram deixados convenientemente irregulares e clandestinos pela 

Prefeitura de São Paulo. Após essa data, grandes glebas foram desmembradas em lotes 

básicos para não se reservar áreas verdes. Até então, apenas eram demarcadas glebas com 

mais de 4.000m
2
. Assim, quando foi conveniente, porque a arrecadação de impostos dessas 

áreas passou a ser mais atraente, grandes e sucessivas anistias foram realizadas: “De 1953, 

1955, 1962 e 1968 as anistias em massa [...] permitiram além da possibilidade de registro dos 

lotes, o lançamento de imposto e conseqüente aumento na arrecadação municipal” (Manente, 

2001, p.32).  

Para o desespero da comunidade técnica paulistana, grande parte do ambiente 

construído sempre fora assim, produzido à revelia dos critérios urbanísticos.
68

 Nos anos de 

1970, como resultado da pressão em torno do debate ambientalista, a criação de uma 

legislação de proteção ao verde foi acompanhada pela incorporação de “duas leis de Proteção 

aos Mananciais – 898/75 e 1171/76” (Martins, 2003, p. 174). No mesmo período, no entanto, 

houve mais uma grande anistia para os loteamentos irregulares nessas áreas. Somente a partir 

de 1979, com a Lei Federal 6766/79, é que o ato de lotear ilegalmente foi classificado como 

crime. Por meio dessa lei “houve uma verdadeira corrida à regularização” além da “criação 

das legislações de exceção” que possibilitaram a regularização de todos os loteamentos 

clandestinos até então conhecidos (Martins, 2003, p. 175). Mesmo com tais ações, o problema 

                                                             
66 “o processo [...] repousava em grande parte na certeza de que os terrenos tinham sua valorização assegurada, 

em função do crescimento urbano. A especulação imobiliária, por sua vez, provoca sempre a aquisição de lotes 
visando apenas fins lucrativos, os quais conseqüentemente permanecem desocupados, Por outro lado, em função 

do espantoso crescimento da cidade, o comprador de lotes, mesmo afastado, seguramente tinha a consciência ou 

a impressão de que a cidade não tardaria a alcançar o local (Langenbuch, 1971, p.83). 
67 No decorrer do século XIX e começo do XX, o entorno da cidade de São Paulo se movimenta: enquanto o 

“cinturão caipira” sofre “forte emigração” entre 1836 e 1874, o outro cinturão, o “das chácaras”, passa a ser 

reorganizado mais organicamente “pela cidade de São Paulo em seu benefício, processo que iria se iniciar nas 

décadas que se seguem ao último dos recenseamentos citados [1874], afetando inicialmente apenas algumas de 

suas porções” (Langenbuch, 1971, p.69). Em conseqüência disso, de 1874 a 1920, o burgo de São Paulo se torna 

um aglomerado “de meio milhão [de pessoas], em menos de cinqüenta anos” (Langenbuch, 1971, p.77).  
68 No Estado de São Paulo essa situação foi legitimada pela existência de um “registro de imóveis 

inconstitucional, paralelo ao registro de imóveis federal, constituindo mais um vetor de superposição de 

documentação imobiliária” (Costa Neto, 2006, p. 99). Em todo o Estado, disputas e conflitos derivados dessa 
assimetria e da falsificação sistemática foram resolvidos, ainda por muito tempo, literalmente, por meio da bala 

(Costa Neto, 2006, p. 105). 

 



117 

 

manteve-se irremediável. Pelo menos desde 1968, o grupo chamado GT001/73 havia 

identificado “cerca de 6.000 loteamentos em processo de regularização”. Restrições 

ambientais consolidadas a partir de 1975, por outro lado, também colaboraram “para redefinir 

a lógica dos preços imobiliários e as estratégias para a venda de terrenos cada vez mais 

distantes da legalidade” (Manente, 2001, p.35).  

Desde então, uma série de contrapontos foram inseridos no processo de consolidação 

das leis urbanísticas voltadas para a regulação do processo de urbanização. Entre 1981 e 1982, 

regularizações de caráter populista foram realizadas ao custo da obtenção de registros mais 

rápidos que a “realização das obras necessárias, formando loteamentos regulares com 

condição urbana precária”. Mesmo as restrições ambientais consolidadas em 1975 não foram 

respeitadas: “Aceitava-se parcelamentos não abertos ou semi-abertos nas zonas de proteção 

ambiental aos mananciais, que tiveram seu zoneamento alterado para Z-9 via decreto” 

(Manente, 2001, p.36-37).  

Nas décadas seguintes o mesmo processo se manteve com regularidade. Na década de 

1990, 900 processos administrativos referentes a loteamentos clandestinos foram detectados 

para a zona norte (Pinto, 2007, p.87). Uma década depois, em 1999 “surgiram 23 loteamentos 

clandestinos na região [face sul do Parque], ocupando uma área de 9,25km
2
 (925 ha), com a 

supressão de 2,78km
2
 (278 ha) de vegetação” (Plano de Manejo Cantareira, 2010, p.175). O 

triste resultado dessa marcha foi mensurado em 2010, quando o mapa de uso e ocupação do 

solo para a Zona de Amortecimento do Parque da Cantareira, registrou que o uso 

“condomínios de alto padrão e chácaras residenciais” correspondia ao sombrio 40% do total, 

da zona de amortecimento, sendo menor em dimensão apenas em relação, ironicamente, ao 

alvo da proteção ambiental dessa zonação: a capoeira (Plano de Manejo Cantareira, 2010, 

p.230).  

Como se não bastasse a tradição da urbanização irregular se alastrar por áreas onde 

jamais deveria ter se expandido, surgiu no final do século XX, uma nova maneira de se 

margear os entraves levantados pela legislação ambiental. Na face norte do Parque, no 

extremo sul do Município de Mairiporã, na região dos loteamentos semi-fechados e chácaras 

residenciais de alto padrão, têm-se usado a natureza jurídica da RPPN – Reserva Privada de 

Proteção Natural para a manutenção da propriedade privada sobre áreas de preservação da 

mata nativa. O SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação possui doze tipos de 

unidades de conservação, sendo que dois tipos, a Área de Proteção Ambiental - APA e a 
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Reserva Particular do Patrimônio Nacional – RPPN, não necessitam possuir Zonas de 

Amortecimento (Vitalli, 2007, p.30).  

Na visitas de campo realizadas entre 2007 e 2008, na região de Mairiporã (Mapa 4, ver 

fotos), no perímetro da Zona de Amortecimento, entidades representantes de moradores locais 

transformam áreas baldias ou de donos inadimplentes em RPPNs. Esses lotes periurbanos, 

uma vez caracterizados como “áreas verdes”, passam a gerar benefícios para as associações 

de moradores locais. Uma vez transformada em RPPN, a área arrecadada não terá imposto a 

ser cobrado e será vista juridicamente como uma área de manutenção. Essa estratégia é 

interessante, tanto para os moradores vizinhos que verão seus lotes valorizados por meio de 

espaços mantidos sempre verdes e desocupados, quanto para a Prefeitura e para o Parque, que 

verão ali, parte da Zona de Entorno preservada. Além disso, tais loteamentos de alto padrão 

são praticamente autônomos em relação aos serviços públicos. Como são assentamentos, 

antigos, anteriores legislação em vigor, o poder público tem tido um constrangedor 

enfrentamento da questão, uma vez que as recentes leis de proteção ambiental não podem 

desapropriá-los.
69

 No entanto, por conta das restrições atuais, não podem ser convertidos em 

condomínios. Das entrevistas se extraiu que a forma condomínio seria conveniente porque 

assim se poderia aumentar a segurança e o controle do ir e vir dentro dos loteamentos, além 

disso, se poderiam arrecadar mais facilmente áreas para convertê-las em RPPNs, vitalícias e 

que não podem ser vendidas ou mudarem de uso. Por tudo isso, a administração desses 

loteamentos busca a criação de uma figura jurídica híbrida, entre o loteamento e o condomínio 

para que possa regularizar a ocupação na região da área envoltória do parque (Mapa 4, ver 

fotos).  

Essa é uma estratégia que se situa no bojo da defesa desse estilo de vida, justamente, 

contra a pressão imobiliária e a urbanização de baixo padrão que vem avançando sobre as 

                                                             
69 Após 1950, a metropolização dos arredores da cidade de São Paulo ganha impulso com a entrada dos 

empreendimentos imobiliários de grande envergadura. A urbanização avança sobre os loteamentos periféricos e 

amalgama ao urbano consolidado “todos os „subúrbios-estação‟ da Cantareira, com exceção de Tremembé e 

Pedra Branca” (Langenbuch, 1971, p.227). O mesmo ocorre com os “subúrbios-loteamento [...] que se estendem 

desde Pirituba até a linha da Cantareira: Moinho Velho, Itaberaba, Vila Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, 

Lauzane Paulista, etc” (Langenbuch, 1971, p.227). Os contrafortes paulistanos da Cantareira passam a ter sua 

função de abastecimento hídrico compartilhada com atividades recreativas em torno de suas represas e passeios 

no interior de unidades de conservação. Já nos contrafortes da Cantareira de Mairiporã, município emancipado 

em 1950, e surgem ali os “subúrbios-rurais” envoltos na noção de recreação campestre: “a recreação campestre 
[...] conta com: chácaras recreativas, clubes de campo [...] restaurantes-recreios, etc. Trata-se de 

estabelecimentos que marcam profundamente a paisagem, quer pelos caprichosos jardins, quer por instalações 

especiais (piscinas, quadras de esporte), quer pelo estilo e requinte das edificações – completamente diferentes 

das casas de caipiras ou de agricultores japoneses” (Langenbuch, 1971, p.289). 
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áreas verdes caracterizadas por capoeiras e pelos loteamentos semi-fechados. As Normas 

Gerais dos Loteamentos apresenta importantes aspectos da configuração dessa proteção 

privativa do espaço: 

“preservar as características dos loteamentos, disciplinando as condutas dos 

proprietários e moradores, de forma a propiciar-lhes uma comunidade 

adequada que prime por manter a harmonia entre seus associados, protegendo, 
sobretudo, a fauna e a flora nativas.” (Informe ALBEV, janeiro de 2007, 

p.03). 

 

O documento tem validade apenas no interior dos espaços dos loteamentos, mas, 

existe estreita relação e concordância jurídica com a legislação Municipal, Estadual e Federal 

do Estatuto Social e das Leis Vigentes. As características físicas do espaço assim 

administrado são similares em tamanho e dimensão ao tipo de condomínio fechado que hoje é 

construído entre São Paulo e Jundiaí. Ainda que haja o forte caráter idílico na produção desse 

espaço, essa é uma saída que tem apresentado um retorno expressivo e positivo da área 

florestada: 67% são lotes sobre áreas de mananciais, os quais devem, segundo a lei de 

proteção de mananciais, preservar cerca de 40% da área de mata nativa (Mapa 4, ver fotos). 

 

3.3 Da questão da moradia ao crime ambiental no cinturão verde paulistano 

 

No entorno da Floresta da Cantareira, ao lado dos espaços produzidos pela longa 

tradição de urbanização irregular, existe um processo igualmente histórico de criminalização 

da questão da moradia. Como vimos, o processo de horizontalização da metrópole, vetorizado 

na conseqüente difusão da moradia popular assentada sobre as condições apresentadas por 

Bonduki (1999) somente ganha mais força e celeridade após a segunda metade do século XX. 

Entre 1940 e 1970, os loteamentos periféricos “sem qualquer cuidado” espalharam a cidade 

para todas as orientações cardinais (Martins, 2003, p.174). Entre 1973 e 1993 a população 

favelada na cidade cresceu de 1,2% para 19,8% “no ritmo explosivo de 16,4% ao ano” (Davis, 

2006, p.27). 

O resultado disto é que, no final do século XX, esse padrão de ocupação periférica se 

intensificou, especialmente, por conta da favelização e dos loteamentos irregulares, 

produzidos, quase sempre, sobre terrenos frágeis (Grostein & Sousa, s/d, p.2). Entre 1986 e 

2001, no entorno sul do Parque Estadual da Cantareira os lugares com remanescentes de 

floresta passaram a ser urbanizados mais rapidamente (Grostein & Sousa, s/d, p.7), 
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especialmente nos distritos de Jaraguá e Brasilândia, à oeste, e os distritos de Jaçanã e 

Tremembé, à leste (Grostein & Sousa, s/d, p.8). A geografia de muitos desses loteamentos se 

assemelha, mais ou menos, aos processos apresentados por Bonduki (1999) e por Martins 

(2003). Na escala planetária, também encontram lugar-comum nos exemplos apresentados no 

brilhante estudo de Mike Davis, chamado Planeta Favela, publicado no Brasil em 2006.  

No final da década de 2000, com a iminência da construção de mais um trecho do 

Rodoanel Mário Covas, o trecho Norte, a questão dos fundos de consumo, isto é, dos espaços 

periurbanos da metrópole paulista, ganhou importância para os agentes do capital atuantes no 

espaço urbano. É nesse contexto em que se inserem o conjunto de informações e dados a 

seguir apresentados. Em 2007, foram realizadas entrevistas com a Defesa Civil da sub-

prefeitura Brasilândia-Freguesia do Ó e com o sub-prefeito de Jacanã-Tremembé. Também 

foram realizados trabalhos de campo, nesse mesmo ano, em áreas dessas referidas sub-

prefeituras e também nos bairros Cratera e Colônia, na zona sul de São Paulo, região 

conhecida como Parelheiros. Esses trabalhos de campos e entrevistas foram realizados entre 

2007  e 2008,  a luz da bibliografia até aqui apresentada, com o objetivo de observar a relação 

entre a urbanização periurbana e áreas legalmente protegidas da Região Metropolitana de São 

Paulo.  

Através das entrevistas foi entendido que determinadas ações do poder público 

municipal desempenham um importante papel na reprodução ampliada da expansão urbana. 

Quando uma área é desapropriada, as famílias dali removidas recebem, de um modo geral, 

três tipos de compensações não-oficiais: R$ 5.000,00 reais em passagens de ônibus para 

voltarem para suas terras de origem; R$ 8.000,00 para darem entrada num novo imóvel, 

Opções oficiais R$ Finalidade

1ª - Em passagens de ônibus ou 

cheque-despejo
5.000,00

2ª - Em reais 8.000,00

3ª - Bolsa-Aluguel 300,00

Opções extra-oficiais R$ Finalidade

1ª - Um carro usado 1.500,00

2ª - Um barraco novo 500,00

3ª - Casas Bahia e Mercadinhos 3.000,00

Obs.: Valores financiados pela Prefeitura de São Paulo.

Fonte: Visitas técnicas e  de campo realizadas nos dias 22 e  23 de agosto de 2007.

O restante é destinado para compra de móveis usados, 

alimentação e outros.

Fusca, Brasília, Fiat 147 etc. (pau velho)

Em lugares muito similares ao que fora expulso. 

Quadro 1 - Contabilidade da Desapropriação

Para retornar à sua terra de origem

Para dar entrada em novo imóvel

Alugar algo enquanto espera moradia pelo CDHU
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ambos conhecidos como “cheque-despejo” e; R$ 300,00 reais de bolsa-aluguel para 

permanecerem em algum lugar à espera de um apartamento pelo sistema do CDHU.  

Como todas essas formas de compensação não-oficiais estão muito abaixo dos valores 

mínimos exigidos para a inserção no mercado formal da moradia metropolitana, a alternativa 

encontrada pelas famílias removidas é a reinserção no sistema da urbanização periurbana 

precária. Essa reinserção é financiada, justamente, através da injeção dos recursos de um 

desses três tipos de compensação não-oficial. É realizada, seja através da compra de outro 

barraco, seja através da compra de materiais de construção para a construção de um novo 

barraco, seja por meio da compra de móveis usados para mobiliar a nova moradia.  

Os entrevistados, tanto na zona sul quanto na zona norte do Município de São Paulo, 

quando perguntados sobre as possíveis práticas de distorção desse sistema, foram enfáticos 

em afirmar que: com R$ 5.000,00 facilmente se compra um carro velho que custa em média 

R$ 1.500,00; um novo barraco custa perto de R$ 500,00 em lugares similares ao que até então 

residia o desapropriado; o restante do dinheiro é destinado à compra de móveis usados de 

moradores de áreas consolidadas próximas que procuram sempre um meio de desfazer-se 

deles (ver quadro 1). Essa reprodução é uma das muitas facetas daquilo que é conhecido como 

circuito inferior da economia urbana: uma economia marginal; de pequenas quantidades; 

caracterizada pela extrema liquidez das trocas e das mercadorias; onde o consumo e o labor 

são as únicas mercadorias do trabalhador (Santos, 2004, p.47). 

Tais práticas de distorção são conhecidas pelos administradores e as práticas de 

controle dessas ações foram, igualmente, coletadas durante as entrevistas. Para impedir a 

reincidência das famílias removidas há um cadastro onde as pessoas das áreas de riscos são 

registradas. Para a reprodução da urbanização irregular, essas famílias removidas 

necessitavam comprar, novamente, materiais de construção civil, como por exemplo, cimento, 

tijolos, telhas, madeiramento etc. Os administradores dessas regiões desenvolveram um 

inusitado tipo de monitoramento para congelar tais vendas. Foi criado um cadastro para os 

donos de lojas de construção-alvo dos desabrigados. A eficiência dessa ação reside no 

cruzamento de dados entre os dois cadastros: quando um invasor fichado acionar alguma loja 

de material de construção cadastrada poderá ser identificado e enquadrado como criminoso 

ambiental reincidente e ter uma pena de 1 a 5 anos de reclusão (Vitalli, 2007, p.21). 

Além dessa estratégia de repressão, a escalada da criminalização à essa faceta da 

urbanização periurbana, teve novos episódios, com a criação da Delegacia de Crimes 
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Ambientais, da Inspetoria da Guarda Ambiental e da formação da Defesa das Águas, órgãos 

responsáveis pela vigilância, congelamento de áreas, mapeamento e remoção de favelas 

(Prefeitura de São Paulo, 14/07/2007). Para uma maior eficácia, a Prefeitura de São Paulo 

chegou a investir em tecnologia de informação geoespacial, com o uso de imagens de satélite 

para o monitoramento da progressão da urbanização periurbana (Prefeitura de São Paulo, 

24/03/2008) contra essa nova forma de banditismo urbano.  

Nova ma non troppo. É uma vocação de longa data da política urbana paulistana de 

direita em querer criminalizar desesperadamente a questão da moradia através do viés da 

natureza. A junção de questões, da moradia da saúde pública e hídrica, naquilo que hoje se 

chama de crime ambiental é uma constante nessa cidade: as primeiras crises habitacionais, já 

no final do século XIX, foram enfrentadas pela prefeitura de São Paulo através da 

providencial questão sanitária, na busca pelos focos endêmicos de doenças destrutivas como a 

sombria colera-morbo (Bonduki, 1999, p.30), mas, que convenientemente serviam de 

instrumento de caça e desarticulação à focos de comunismo e anarquismo entre os operários.
70

 

Revirar os antigos cortiços de imigrantes atrás de doenças epidêmicas e de ideologias 

subversivas é a triste tradição herdada pelos tempos modernos. Essa nova etapa de 

criminalização da habitação social está assentada sobre a dramática questão da habitação 

social, historicamente jamais resolvida pela burguesia paulistana, algo muito bem esclarecido 

por Bonduki (1999) em seu já clássico Origens da Habitação Social no Brasil.  

Resultado disso, entre 2007 e 2009, numa situação pitoresca, a sub-prefeitura de 

Parelheiros-Capela do Socorro proibiu a venda de materiais de construção, especialmente 

tijolos, no bairro da Cratera, Zona Sul de São Paulo. Já nas áreas desocupadas na sub-

prefeitura de Brasilândia, a Defesa Civil instalou hortas comunitárias. Nesse último, o lugar é 

fechado com cerca e muro de contenção para evitar roubos e deslizamentos. Ambas as ações 

encontram paralelos em outros casos, “em terra urbana de baixo valor em geral em lugares de 

risco ou extremamente marginais, como planícies sujeitas a enchentes, encostas, pântanos ou 

                                                             
70 A tônica da intervenção do Estado na questão da habitação social, até a década de 1930 fora marcada pela 

visão burguesa do café mediada por uma orientação liberal-oligárquico, sobretudo, “de um ponto de vista [...] 

repressivo, ditado pela ordem sanitária postura coerente com sua abordagem dos problemas sociais” (Bonduki, 

1999, p.41). Esse “autoritarismo sanitário” como afirma o autor, fora o método encontrado para sanar na cidade, 

“as moradias insalubres”. Para tanto, visitas realizadas nesses domicílios pela “vigilância [...] a legislação de 

combate aos cortiços e habitações coletivas, as desinfecções violentas e arbitrárias, os excessos e interdições dos 

prédios” (Bonduki, 1999, p.41) entre outras atividades, caracterizaram esse “autoritarismo sanitário, contraponto 
no plano urbano do autoritarismo patronal exercido nas unidades produtivas sem qualquer interferência do 

Estado” (Bonduki, 1999, p.42). 
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antigas instalações industriais poluídas” (Davis, 2006, p.49), ou seja, em lugares não 

interessantes para o mercado imobiliário, mas que precisam da presença estatal. 

O ideário marxista, aquele no qual o homem trabalharia para dedicar seu tempo livre 

às coisas do lar, letras, poesia e hobby parece ter se concretizado somente nos subúrbios-

jardim descritos por Langenbuch. Nos espaços destinados aos criminosos ambientais, no lugar 

onde “homem e mulher seriam liberados dos serviços domésticos para poder participar de 

atividades culturais, recreativas e políticas”, o tempo agora é gasto num cotidiano “com casas 

permanentemente em construção, materiais amontoados nas calçadas, fins de semana 

ocupados na edificação, manutenção, melhoramento, reforma e ampliação da casa” (Bonduki, 

1999, p.312). Em muitos casos, para toda a vida da família, tanto na construção de sua própria 

casa, quanto no auxílio aos parentes e vizinhos. A interminável construção da moradia, enfim, 

torna-se elemento cada vez mais cultural, fator de sociabilidade, onde quem não participa da 

construção da casa ou não aprende afazeres correlatos, torna-se um pária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resquício de tempo livre, afora a venda da força de trabalho em todos os horários 

possíveis, além do tempo gasto para a construção da casa é usado em entretenimentos como 

“o rádio, a televisão e a visita a parentes”. Esses passatempos ocorrem no interior das casas, 

seja na sua, seja por visita a parentes. A precariedade do transporte torna a mobilidade da 

Gráfico 1 - Compra de construção, Por Conta Própria e Indicação de profissional 

Fonte: Apresentação “Estudo Especial – Material de Construção”.
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população tal que esses passatempos acabam por ter menos tempo para ocorrerem: “Tudo isso 

fez da moradia o cenário privilegiado da sociabilidade do trabalhador, que se volta para dentro 

da casa em busca de sua identidade” (Bonduki, 1999, p.312). 

Esse modelo tem muito fôlego até hoje na cidade de São Paulo, e se constitui como a 

base da produção do cotidiano dos trabalhadores nos bairros mais afastados dos centros 

consolidados: “O pequeno número de favelas em São Paulo até os anos 70 é um índice da 

enorme capacidade de absorção desse modelo”.  Por fim, o “pelo menos um milhão de casas 

na Região Metropolitana de São Paulo” auto-empreendidas “nos últimos cinqüenta anos” 

pelos trabalhadores, através de seus sacrifícios de tempo e de trabalho constitui-se numa 

“contribuição nada desprezível para o crescimento da economia paulista e brasileira” 

(Bonduki, 1999, p.313). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daí urge uma questão que diz respeito a herança desse histórico para o trabalhador 

metropolitano dos dias de hoje: quanto custa para se morar nessas franjas de urbanização? Um 

interessante estudo chamado “Estudo da Construção”, realizado pela Latin Panel Brasil e com 

material disponível no site da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção – 

ABRAMACO apresenta dados que corroboram a força da auto-construção.  

Segundo os dados apresentados, 48% dos consumidores entrevistados realizam as 

compras de materiais por conta própria. Apenas 1% menor e de diferença em relação à opção 

mais lembrada: indicação profissional. As entrevistas ocorreram nas grandes regiões 

Gráfico 2 - Local de compra de materiais de construção 
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metropolitanas do Brasil. Foram ao todo, 44 milhões de famílias entrevistadas, ou 81% da 

população domiciliar pelo IBGE. A pesquisa apresentou a informação que, sobre a habitação, 

a Classe C em 2006, gastou 11,9% e em 2007, 13,3%, do gasto familiar total. Outra 

perspectiva apresentada pela pesquisa demonstra que o modo como se realiza a compra de 

construção é similar em todas as classes (Gráfico 1).  

O modo como se compra, segundo a própria pesquisa, vai se realizar com muita 

freqüência nas chamadas lojas de bairro (Gráfico 2). A casa própria, esse elemento tão 

imprescindível à reprodução da vida do trabalhador passa a ser, ao mesmo tempo, um 

subterfúgio às estratégias do capital e um vantajoso aparelho transformista (no strictu sensu 

gramsciano). Isto pelo fato de disseminar o “gosto” pelo “princípio da propriedade privada, 

além de promover a ética de um „individualismo possessivo‟ bem como a fragmentação dessa 

classe em „classes de habitação‟ constituídas de inquilinos e proprietários” (Harvey, 1982, 

p.13). 

Nas classes mais baixas (C, D e E) isto será muito mais verdade. Nessas camadas, a 

auto-construção se realiza por meio de uma lógica espacial, passível até de ser localizável. 

Mas, ainda resta a questão sobre o que exatamente se compra e com que liquidez se compra. 

Para se levantar tal informação, foi consultada, tanto em campo quanto em fontes secundárias, 

o modo e o custo real dos materiais para a construção. O acesso à casa própria, quando é feito, 

se realiza apenas mediado pelo microcrédito, fato que explicita não a chegada emancipadora 

do trabalhador à casa própria e sim, “a penetração de capital-dinheiro numa posição de 

controle, dentro do fundo de consumo” (Harvey, 1982, p.13). O superindividamento é caso 

claro e, “Em troca, o trabalhador pode lentamente estabelecer alguma equidade com relação à 

propriedade.” (Harvey, 1982, p.13).  

Este endividamento espacial no mercado habitacional é estratégico, pois este “é de 

longe, em termos quantitativos, o mercado mais importante de qualquer elemento individual 

do ambiente construído”. O artifício transformista, ganha a atenção do capital industrial, ou 

seja, do empregador do trabalho, à medida que pode trazer para “seu lado”, frações da classe 

trabalhadora, capaz mesmo de fazê-las comprometerem-se à defesa “do princípio da 

propriedade privada e [...] a se apropriar de valores às custas de outra facções da classe 

trabalhadora” (Harvey, 1982, p.14).  

A reveladora entrevista realizada no dia 23 de agosto de 2007 na sub-prefeitura 

Brasilândia-Freguesia do Ó com o funcionário da Defesa Civil da sub-prefeitura o senhor 
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Lacerda, apresentou importantes assertivas sobre a condição e dinamismo dessa auto-

construção. O perigo das chuvas e da pressão para a retirada da população invasora 

condiciona, pois, um grande rodízio de construção/reconstrução das moradias precárias. 

O uso do dinheiro público para sua reprodução ampliada na urbanização periurbana 

indica sua mais fina caracterização, pois, “o circuito inferior é um fenômeno econômico mais 

amplo, não delimitado geograficamente, e que representa a condição de dependência de todo 

um sistema econômico” (Santos, 2004, p.69-70). Ora, esta contabilidade da desapropriação 

está muito abaixo do padrão oficial de moradia simples, pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Nesta pesquisa, o custo de uma “cesta 

básica” para materiais de construção é orçado em torno do mediano preço de R$ 766,00 o 

metro quadrado. Este valor, custo unitário, gerado através do sítio da Caixa quer representar 

um residencial popular, com um pavimento, embrião tipo “A”, unifamiliar e Econômica 

Federal, composta de sala, cozinha e banheiro – sem quarto. A descrição termina com a 

caracterização de padrão baixo (SINAPI, 10/10/08). Além disso, os índices e custos da 

construção mais altos do Brasil estão no Sudeste e em especial, em São Paulo. Segundo 

mesma fonte de informações, o Índice Base SINAPI varia muito seja para o Sudeste com R$ 

701,42, seja para São Paulo R$ 732,02 (SINAPI, 10/10/08).  

Como a tabela 3 apresenta, a renda média oficial está abaixo desse custo formal. São 

nada desprezíveis 3.250 domicílios somados nestas três localidades, onde pelo menos, a 

injeção de capitais marginais se faz, com pequena margem de erro, nas práticas de distorção 

Nome principal
Jardim 

Damasceno
Morro do Piolho

Recanto Das 

Estrelas

Nome secundário
Hugo Italo 

Merigo

Jardim Vista 

Alegre
Jardim Brasilia

Ano de ocupação 1991 1977 1988

Área total 65509,906 14028,641 39033,698

Total de domicilios 2000 300 950

Renda média 394,2 715,98 360,79

Propriedade
Municipal/ 

Particular
Municipal Municipal

Regularização Fundiária Irregular Irregular Irregular

Índice Vulnerabilidade 0,86 0,97 0,84

Urbanizável Urbanizável Urbanizável Urbanizável

Disponível em: http://w w w .habisp.inf.br/ 

Data de acesso: 14/05/2009

Tabela 3 - Favelas visitadas em trabalho de campo no distrito de Brasilândia

Fonte: Secretaria de Habitação Social - HABISP
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do sistema oficial de desapropriação. A HABISP não disponibiliza o total efetivo de pessoas 

que moram nestes domicílios.  

Esse exemplo é um poderoso indicador da presença dos circuitos da economia para a 

questão da terra urbana. Milton Santos (2004) descreve do seguinte modo os dois circuitos 

econômicos: no circuito superior, afirma, estão presentes os “bancos, comércio e indústria de 

exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores”; já 

no circuito inferior, as “formas de fabricação não –„capital intensivo‟, [...] serviços não-

modernos fornecidos „a varejo‟ e [...] comércio não-moderno e de pequena dimensão” 

(Santos, 2004, p.40). O autor caracteriza tal circuito inferior não como algo independente do 

circuito superior e sim, como sub-produto e válvula de escape para as contradições estruturais 

não resolvidas pela burguesia.  

 

O que até aqui foi proposto apresentar é essa condição urbana observada no exemplo 

da questão histórica da moradia metropolitana. As estratégias para a realização do consumo 

nos circuitos serão distintas. No circuito superior, onde a alta tecnologia, “capital intensivo” e 

“grandes volumes de mercadorias” são determinantes, os créditos bancários e burocráticos são 

recorrentes. No circuito inferior, onde o trabalho é intensivo (pedreiros, carpinteiros, artesãos, 

Tabela 4 - Questão Fundiária das favelas da Sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé 

Propriedade 

Regularização 

Total 
Irregular 

Em 
Processo 

Prefeitura 
Prefeitura e 

Cartório 

Municipal 4 
   

4 

Municipal Particular 1 
   

1 

Municipal/Estatal 
    

  

Municipal/Federal 
    

  

Estadual 
    

  

Particular/Municipal 2 
   

2 

Particular/Estatal 
    

  

Particular/Federal 
    

  

Particular 1 
   

1 
Decreto Interesse Social (2 
áreas) 

 
1 

  
1 

Sem Informação 2 
   

2 

Total de favelas 10 1     11 
Fonte: Secretaria de Habitação Social - HABISP 

    Disponível em: http://www.habisp.inf.br/ 

    Data de acesso: 14/05/2009 
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trabalhadores do comércio e serviço informal etc), localmente adaptado e caracterizado por 

pequenas quantidades, o crédito (fiado, agiotas, caixa-dois, mala branca, preta, etc) e o 

dinheiro líquido (ver quadro 1) são imprescindíveis (Santos, 2004, p.44-45). 

O valor de R$ 500,00 por um barraco demonstra a existência de uma economia logo 

abaixo dos custos oficiais. Segundo o entrevistado, o empresário grileiro é o principal agente 

na urbanização irregular: ele organiza um grupo para invadir determinadas áreas. Após a 

entrada do grupo e consolidação da área – após se resistir à pressão da Defesa Civil e da 

polícia ambiental - ele próprio vende o lote. Objetiva-se assim produzir mais espaço urbano, 

mais investimento e um potencial recolhimento de impostos, uma vez que aí se trata da 

conversão, por exemplo, do solo rural de onde se recolhe o Imposto Territorial Rural – ITR 

pelo solo urbano de onde provém o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Essa 

economia da auto-construção se realiza através de valores módicos, valores estes alimentados 

pela iniciativa pública e pelo árduo trabalho dos pobres urbanos, como as entrevistas 

deixaram claro e como a literatura crítica apontou. Outros trabalhos de campo, como o 

apresentado a seguir, corroboraram as evidências levantadas até aqui. 

Num outra entrevista, realizada em 22 de agosto de 2007 na sub-prefeitura de Jacanã-

Tremembé com o sub-prefeito e equipe, estes afirmam que essa região possui 64km
2
. A tabela 

3 dá uma visão geral da urbanização precária desse território. Sobre a urbanização de baixo 

padrão, hoje, na sub-prefeitura, têm-se a iniciativa de congelar novas ocupações. A situação é 

apresentada como drástica porque, segundo mesma fonte, a urbanização no distrito Jaçanã-

Tremembé (Mapa 4), cresce 12% ao ano, ao passo que na RMSP a mesma variável cresce 

apenas 0,8%. Segundo a equipe do sub-prefeito, a ocupação irregular ocorre por conta de 

parcelamento irregulares de grileiros (empresários) que vendem irregularmente as terras 

ocupadas. Para eles, num sentido irônico, “Tremembé é reduto de arquitetos e Jaçanã é reduto 

de empreendedores”. Ambas as metáforas são na realidade, estratégicas de loteamento 

caricaturizações, respectivamente, para a base da irregularidade das áreas favelizadas e da 

chamada cidade legal.  

Segundo dados da HABISP, da totalidade dos loteamentos irregulares no município de 

São Paulo (1152), 236 destes estão localizados na Zona Norte, totalizando 45.364 lotes. Na 

sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé constam 69 loteamentos irregulares com 12.488 lotes 

registrados. Nenhum destes, segundo os dados observados, está localizado em área de 

proteção de mananciais, contudo, 57 loteamentos irregulares estão caracterizados com 
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Vulnerabilidade Média e 15 loteamentos com Vulnerabilidade Muito Alta. Destes, 21 

loteamentos foram encontrados em fundo de vale, sujeitos, portanto, à inundações. É mais do 

que dever da sub-prefeitura auxiliar esta população quando há enchente. Situação totalmente 

díspare é a encontrada na Zona Sul. Lá, a análise dos dados deixa claro que, da totalidade dos 

loteamentos do município de São Paulo (1152), 278 estão total ou parcialmente localizados 

em áreas de proteção de mananciais, todos na Zona Sul do município. O mesmo não ocorre na 

Zona Norte. 

Não devemos nos esquecer que essas áreas são aquelas em que moram os “arquitetos” 

citados durante a entrevista com a equipe do sub-prefeito de Jacanã-Tremembé. Muito embora 

para esses não o pareça, a “urbanização irregular” dos “arquitetos” é para Davis (2006, p.50) 

uma verdadeira privatização das invasões. Não raro das vezes, é o próprio dono das terras, 

indivíduo ou grupo organizado, o agente motivador da ocupação: “um latifundista ou grande 

fazendeiro, uma comuna rural (por exemplo, um ejido mexicano) ou uma entidade 

consuetudinária (como uma tribo beduína ou um conselho de aldeia)”. O objetivo, em muito 

casos é “encorajar os moradores a se organizar [...] na hábil expectativa de que o Estado seja 

obrigado a lhes garantir uma possível indenização, além de construir a infra-estrutura”. 

A tabela 3 deixa claro a diversidade que a questão fundiária toma a partir da existência 

de ocupações nos mais distintos tipos de propriedade privada. Isso corrobora o fato de que, 

em direção ao entorno metropolitano, o autor afirma haver uma verdadeira “colchas de 

retalhos bem complexas de redes de parentesco, sistema de posse da terra e relações de 

locação” (Davis, 2006, p.53). Tipos de moradia e de aluguel surgem e produzem uma 

“diversidade de direitos de propriedade e formas de moradia nas grandes favelas africanas e 

latino-americanas” (Davis, 2006, p.54). É na zona periférica das megacidades, nas orlas 

periurbanas onde estão na visão preconceituosa travestida de perspicácia, o “lixo humano” na 

interface espacial “onde as favelas chegam aos canaviais” (Davis, 2006, p.58). 

 

3.4 O perigo da periurbanização precária 

 

O objetivo de ter havido a abordagem da histórica e desigual urbanização irregular nos 

espaços da chamada Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra da Cantareira é o 

fato dessa herança segregacionista ter um impacto direto na regionalização das macrozonas de 

proteção ambiental presentes dos planos diretores do Município de São Paulo e Mairiporã. 
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Em primeiro lugar, o Mapa 4.1 mostra o encontro entre produção do espaço urbano e 

mundo natural através do limite da Macrozona de Proteção Ambiental. O Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo (Lei nº 13.430 de 13 de setembro de 2002, p.113) 

define dois grandes espaços a partir dos quais é realizada essa representação: a Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana e a Macrozona de Proteção Ambiental. Cada uma dessas 

macrozonas pode ser entendida como um “guarda-chuva” a partir dos quais são estruturados 

os sub-espaços para o planejamento.  

Na primeira macrozona as dinâmicas espaciais urbanas são mais privilegiadas, pelo 

fato dessa representar a espacialização do que é entendido por urbano consolidado. Na 

segunda macrozona a legislação ambiental é mais presente. Na Macrozona de Proteção 

Ambiental, a urbanização subordinar-se-á “necessidade de manter ou restaurar a qualidade do 

ambiente natural e respeitar a fragilidade dos seus terrenos” (Lei nº 13.430 de 13 de setembro 

de 2002, p.113). Essa assertiva indica que há uma série de restrições nos padrões construtivos 

e na organização do uso e ocupação solo nas proximidades de áreas legalmente protegidas, 

como é o caso do Parque Estadual da Serra da Cantareira. Por outro lado, na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana a urbanização suborniza-se as “exigências relacionadas 

com os elementos estruturadores e integradores, à função e características físicas das vias, e 

aos planos regionais a serem elaborados pelas Subprefeituras” (Lei nº 13.430 de 13 de 

setembro de 2002, p.113). 

Um mecanismo existente sob a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana é de 

importância crucial para o entendimento de boa parte da contradições e questões histórica do 

espaço urbano aqui focado: a outorga onerosa. Esse instrumento significa o custo adicional a 

ser empregado para a efetivação de um empreendimento que transgrida restrições nos padrões 

construtivos de um determinado lugar:  

 

“XVI - Outorga Onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial 

construtivo adicional acima do resultante da aplicação do Coeficiente de 

Aproveitamento Básico, até o limite estabelecido pelo Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo, de alteração de uso e parâmetros urbanísticos, 

mediante pagamento de contrapartida financeira;”  

Fonte: Lei nº 13.430 de 13 de setembro de 2002, p.111. 

  

O planejamento urbano determina o potencial construtivo mínimo e máximo para 

todos os lugares do ambiente construído. Em casos em que há o interesse econômico, tais 
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limites são quebrados. O mecanismo jurídico aplicado à essa quebra é, entre outros, a outorga 

onerosa. Esse instrumento é usualmente aplicado em pontos do espaço urbano para acelerar a 

valorização dessas localizações ou para se instalar equipamentos urbanos necessários. 

O importante para a presente pesquisa é saber que a outorga onerosa não está 

prevista nos lugares sob o regime da Macrozona de Proteção Ambiental. Por isso, nesta 

macrozona, o empreendimento não pode exceder o padrão construtivo básico de seu tipo de 

zoneamento (Lei nº 13.430 de 13 de setembro de 2002, p.114-116). A outorga onerosa 

também está presente no Plano Diretor de Mairiporã: “VII - Outorga onerosa: É a concessão, 

pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional mediante o pagamento de contrapartida 

financeira.” (Plano Diretor de Mairiporã, 2006, p.25). Muito embora seja presumível, no texto 

oficial desse plano não está claro se o seu uso é vedado ou não aos lugares regidos pela 

Macrozona de Proteção Ambiental (Plano Diretor de Mairiporã, 2006, p.25-26). 

Procura-se organizar a urbanização do município de São Paulo a partir de duas 

legislações: a legislação urbanística e a legislação ambiental. O mapeamento dessas duas 

legislações pode ser visualizado no Mapa 4.1. Além disso, o mapa 4.1 apresenta a mesma 

espacialização dos limites das macrozonas para o município de Mairiporã. Essa comparação 

cartográfica é importante porque esse município possui um Plano Diretor em gestação, em 

muito inspirado no modelo paulistano (Plano Diretor de Mairiporã, 2006, p.25).  

A comparação quer demonstrar que a maior parte dos remanescentes de mata estar 

localizada, não no perímetro da Macrozona de Proteção Ambiental e sim, dentro do 

perímetro do macrozoneamento da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. 

O mapa 4.1 deixa claro que não há conectividade entre as Macrozonas de Proteção Ambiental 

de São Paulo e de Mairiporã. Entre as duas está localizada a Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana do município de Mairiporã. Do ponto de vista do argumento dos 

técnicos ambientais é fundamental haver conectividade entre áreas verdes para o 

estabelecimento de corredores ecológicos, a partir dos quais as dinâmicas da fauna e da flora 

possam ocorrer. O fato de não haver uma ação conjugada entre estes dois planos no sentido de 

proteção dessa conectividade compromete deveras a possibilidade de se realizar de fato uma 

viabilização da manutenção duradoura da preservação desse trecho da floresta. Além disso, 

parece estranho que essa regionalização tenha assim chegado ao documento oficial do 

planejamento urbano do município de Mairiporã: a maior parte dos remanescentes de mata 

atlântica localizados não na Macrozona de Proteção Ambiental, sob proteção da legislação 
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ambiental, mas sim, caracterizada como lugares da Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana, sob o regime de mecanismos urbanísticos como a transferência do direito de construir 

e a outorga onerosa. A grande parte da região urbanizada desse município se espacializa 

muito distante dos limites desse com o município de São Paulo (Atlas de Mairiporã, 2006, 

p.06). Porque essa situação? Parte da resposta reside no zoneamento do Plano de Manejo do 

Parque Estadual da Serra da Cantareira. O extremo sul do município de Mairiporã é 

caracterizado pelo que neste plano de manejo os técnicos identificaram em campo como 

“Condomínios de alto padrão e chácaras residenciais”. O fato de haver ali uma grande 

extensão da Mata Atlântica faz com que seu território seja considerado um alvo para o 

planejamento ambiental, para a conservação e a preservação desses importantes 

remanescentes (Plano de Manejo, 2010, p.12). Por outro lado, estes remanescentes de mata 

atlântica associados ao relevo de modelado serrano configuram uma paisagem de beleza 

cênica que atrai o interesse de grupos que desejam, ao mesmo tempo, habitar próximos a 

cidade de São Paulo, mas, distantes da dura estética da metrópole (Plano de Manejo, 2010, 

p.23, Mapa 4, Foto 18).  

Em especial, a manutenção das vias de acesso é mais relacionada com as atribuições 

da sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé. Chegar ao local desses loteamentos é difícil justamente 

pela rugosidade da escarpa. Poucos são os caminhos que levam até lá. Como 70% dos seus 

moradores trabalham no município de São Paulo, alcançar o centro expandido faz-se 

inevitável pelo caminho mais curto que passa pelo espaço administrado pela sub-prefeitura 

Jacanã-Tremembé (Mapa 4). As relações entre moradores da urbanização de alto padrão e a 

sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé tornaram-se mais sinergéticas por conta dessa condição 

espacial, fato ainda mais potencializado por meio de outra justificativa: o medo da 

urbanização de baixo padrão que, segundo dos entrevistados, avança a partir do município 

de São Paulo (Mapa 4, Foto 24). Como na prática, a Defesa das águas defende as matas, 

instalaram a guarda civil ambiental e a polícia florestal no entorno do perímetro urbano em 

interface com as florestas. Isso, para identificar os crimes ambientais, no momento em que 

acontecem. Com a coordenação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente, a SABESP, a 

Polícia Militar e Civil, o Município e a SVM – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 

objetivou-se congelar o surgimento de novas ocupações além de dar assistência às áreas já 

consolidadas. Nestas últimas, os lotes são regularizados e outras áreas que são institucionais 

são voltadas para a instalação de equipamentos.  
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Sobre os grileiros, os conhecidos loteadores clandestinos, os entrevistados afirmaram 

que as áreas vendidas não poderiam ser loteadas: “Eles deixam invadir, agora tem de dar 

conta”. Essa assertiva retira dos loteadores o papel de protagonistas da urbanização precária. 

Em Jacanã-Tremembé existe 41 situações irregulares. Desses, 21 lotes são irregulares e estão 

condenados. Estas informações foram recolhidas em 2008. Por conta dessa situação foi 

encomendado um estudo para a Resolo, uma empresa estadual de planejamento urbano, e com 

investimento da SEHAB, a Secretaria de Habitação Social, para rever o uso do solo na região. 

Os entrevistados afirmaram que as pessoas que hoje moram em áreas de risco e de proteção 

ambiental serão realocadas. Segundo o sub-prefeito, a pressão urbana sobre os remanescentes 

viria da cidade vizinha Guarulhos. Afirmaram que essa migração é nociva e deveria, portanto, 

ser controlada.  

A cisão das macrozonas de proteção ambiental é apenas um reflexo dessa produção 

desigual e combinada de espaço. Segundo os entrevistados, muito embora haja todo o 

engajamento da sub-prefeitura em dar solução a todos os problemas no espaço administrado, a 

melhoria de um serviço significa o aumento da exigência em torno do mesmo, assim como 

sua rápida depreciação. Para esses, a essência de todos os problemas que defrontam está na 

questão étnica: afirmou-se, com convicção, e ouvido pessoalmente por esse pesquisador que 

lhes escreve nesse momento, que a cultura ibérica, associada às culturas africana e indígena, 

acabou por fazer um caldo cultural para o qual, viver na favela é a melhor saída! Um dos 

entrevistados citou (distorcidamente) até mesmo Sérgio Buarque de Holanda (o cordialismo 

dissimulado) para legitimar sua argumentação: 

 

“Não adianta montar um Singapura [conjunto habitacional popular] porque, 
logo depois de instalado, o morador vai começar a jogar lixo pela janela e a 

transformar o conjunto habitacional num grande cortiço.”  

 

Os entrevistados afirmaram que um meio eficiente de resolver a questão da 

urbanização dos pobres era o dessas pessoas pararem de nascer. Realmente acreditam que 

essa é a melhor saída para as questões que se apresentam hoje na sub-prefeitura. Isso nos leva 

a interpretar a questão do crime ambiental com uma condição alienante da questão da 

moradia. 

Uma perspectiva como essa, claramente desconsidera qualquer menção à condição 

histórica da questão da habitação social no Brasil, amplamente discutida por Bonduki (1999). 



136 

 

Faz-nos, por exemplo, reiterar que, assim como no passado recente, a questão da habitação 

social estava intrinsecamente relacionada à questão sanitarista da cidade, hoje, a mesma é 

vista tão somente enquanto um crime ambiental. 

A narrativa preconceituosa dos interlocutores da sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé 

evidencia uma disputa de fundo, de longa duração, agora internalizada no espaço 

metropolitano que tem como clímax destes estudo que é a fragmentação das Macrozonas de 

Proteção Ambiental. Evidentemente, as acusações infundadas dos planejadores da sub-

prefeitura Jaçanã-Tremembé não podem e não ficarão sem resposta: 

E os exemplos para os planejadores da sub-prefeitura Jacanã-Tremembé são muitos: 

“em Nairóbi [o] verdejante subúrbio de Karen, há menos de 360 habitantes por quilômetro 

quadrado [...] de acordo com o censo de 1999” enquanto que outras “partes de Kibera têm 

mais de 80 mil pessoas numa área do mesmo tamanho”; “em Santo Domingo (República 

Dominicana) dois terços da população, que moram em cortiços e terrenos invadidos, usam 

apenas um quinto do espaço urbano”; em “Mumbai [...] Enquanto os ricos têm 90% da terra e 

vivem com conforto e muitas áreas livres, os pobres moram espremidos em 10% da terra”; 

“em Lusaka o modelo colonial serviu de base para a segregação quase total de autoridades 

governamentais e profissionais liberais africanos dos seus compatriotas mais pobres”; “em 

Kinshasa, a „zairização‟ da ditadura de Mobutu nada fez para fechar o enorme abismo entre 

La Ville dos blancs (herdada pelos novos cleptocratas) e La Cité dos noirs”; “ Na Índia, a 

independência pouco fez para alterar a geografia exclusivista do Raj” (Davis, 2006, p.103-

105). 

Juntamente com a explícita segregação herdada, as ações globais de remoção e de 

contenção intra-urbana – claramente empreendidos pela sub-prefeitura Jacanã-Tremembé - 

foram os investimentos mais expressivos contra a irritante massa de pobres transeuntes da 

paisagem urbana do Terceiro Mundo. Muitos outros exemplos ilustram essa assertiva: em 

“Dacar” onde foram expulsos “90 mil moradores das bidonvilles centrais na década de 1970”; 

É a luta pelo espaço parcamente equipado com as famosas centralidades, é o exemplo no caso 

da piada de muito mau gosto do entrevistado quanto teorizou sua luta de classes como a luta 

entre “arquitetos e empreendedores”, entre moradores pobres de Tremembé e a classe média 

em Jacanã: é também “o caso de Manilla, onde os valores globalizados da propriedade 

colidem com a necessidade desesperada dos pobres de morar perto das fontes centrais de 
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renda”; é a batalha urbana entre os governos metropolitanos e os pobres que insistem em agir 

“como agentes econômicos racionais” (Davis, 2006, p.106). 

A historiografia objetiva e lúcida não encontra num suposto caldo cultural subalterno a 

culpa pela precarização da urbanização: a verdade é que, quando o final da década de 1970 

traz consigo a explosão de valorização dos terrenos, os governos metropolitanos intensificam 

suas lutas contra os pobres urbanos que construíram suas vidas no caminho de rodoaneis. É a 

busca por cada cidade tornar-se rentável e aprazível, base para a futura ilusão das cidades 

globais. No “Rio de Janeiro [...] a limpeza das favelas já tem gerações, mas tomou ímpeto 

irresistível na década de 1970, quando o valor dos terrenos explodiu”. Não se trata de 

exclusividade latina e sim, racionalidade do capital em expulsar os pobres dos centros: 

 

“Alguns governos metropolitanos – Cairo, Mumbai, Délhi e Cidade do 

México, para citar alguns poucos – construíram cidades-satélite para induzir 
os moradores pobres a se mudar para a periferia, mas, na maioria dos casos, as 

novas cidades simplesmente sugaram mais população do campo adjacente (ou, 

no caso da Nova Bombaim, trabalhadores de classe média), enquanto os 
pobres urbanos tradicionais agarravam-se desesperadamente aos bairros mais 

próximos dos empregos e serviços localizados no centro. Como resultado, 

invasores e locatários, por vezes até mesmo pequenos proprietários, são 
rotineiramente despejados sem cerimônia, indenização nem direito a recurso” 

(Davis, 2006, p.107). 

 

Sobre o Brasil dos tempos de ferro, Davis (2006, p.114-115) argumenta que, 

“Evocando a ameaça de um minúsculo foco urbano de guerrilheiros marxistas, os militares 

arrasaram oitenta favelas e expulsaram quase 140 mil pobres dos morros que dominam o 

Rio”, em mais um triste capítulo da tradição da criminalização da moradia dos pobres. 

Sobre a Santiago de 1973, “um dos primeiros atos da ditadura de Pinochet [...] foi 

restabelecer a hegemonia da classe média no centro da cidade com a remoção de invasores 

(cerca de 35 mil famílias)”. Na Argentina, a intolerância foi ainda maior:  

 

“durante os anos terríveis de El Proceso [...] 94% dos assentamentos „ilegais‟ 

da Grande Buenos Aires foram arrasados e 270 mil pobres ficaram sem teto. 
Organizadores de base, entre os quais tanto leigos católicos quanto 

esquerdistas, foram sistematicamente „desaparecidos‟” (Davis, 2006, p.115-

160). 

 

A favela e o crime foram finalmente enlaçados numa relação indissociável, mote, 

justificativa e dogma para a remoção de uma e o combate sangrento ao outro (Davis, 2006, 
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p.116). Do outro lado da “favela enquanto marca”, estão os lesados da história, “os 

vendedores ambulantes e os trabalhadores informais”. Além desses, “Se alguns favelados 

cometem o „crime‟ de estar no caminho do progresso, outros pecam por ousar praticar a 

democracia”. É o caso, em 2005, das eleições corruptas de Zimbabué, quando “o presidente 

Robert Mugabe despejou sua cólera sobre os mercados de rua e as favelas de Harare e 

Bulawayo, onde os pobres votaram em grande número no [...] partido de oposição”. Numa 

sombria correlação com o programa “Cidade Limpa”, “o primeiro estágio da Operação 

Murambasvina, com seu nome [...] „Jogar fora o lixo‟, foi um ataque da Polícia aos 34 

mercados informais da cidade” (Davis, 2006, p.119). No caso brasileiro a repressão fora 

contra os pobres do centro. Remoção muito similar ocorre até hoje nos logradouros do 

entorno do principal centro de distribuição de alimentos da cidade de São Paulo, o 

CEAGESP, onde sazonalmente, os trabalhadores informais que reutilizam caixas de madeiras 

são reprimidos e suas casas de alumínio nas calçadas, são destruídas (Rizzi, 2008).  

O que os planejadores de Jacanã-Tremembé desconsideram em suas contabilidades é o 

fato de todos os lugares que “sobraram” na expansão das metrópoles do Terceiro Mundo, por 

conta dos limites que as suas próprias condições espaciais impuseram ao valor do solo, são os 

espaços-interstícios remanescentes para onde rumarão os pobres urbanos. Os primeiros a 

enfrentar aterros, “pântanos, várzeas sujeitas a inundações, encostas de vulcões, morros 

instáveis, montanhas de lixo, depósitos de lixo químico, beiras de estradas e orlas de 

desertos”, serão todos aqueles que “trocam a segurança física e a saúde pública por alguns 

metros quadrados de terra e alguma garantia contra o despejo” (Davis, 2006, p.127). Esse fato 

incontestável, ao que pareceu, pela fala dos entrevistados da sub-prefeitura Jacanã-Tremembé 

é total e inexplicavelmente neglicenciado. Esses profissionais desconsideram, por exemplo, 

que, nestes casos, apenas o perigo contra a vida é o entrave real que esses locais oferecem 

como “proteção contra o aumento do valor dos terrenos na cidade” (Davis, 2006, p.127). 

Estes – locais e pessoas paupérrimas - estão na última isotima da especulação imobiliária. 

Sobre isso, quando as favelas não estão “numa precária elevação de terra entre uma 

fábrica de produtos tóxicos e um lago envenenado” (Davis, 2006, p.127), estão instaladas, 

como no caso da cidade de São Paulo “em terrenos perigosamente erodidos [...] em encostas 

íngremes e margens de rios sujeitas a erosão”. Esse único fato concreto aceito de toda a triste 

história da urbanização precária é imperiosamente utilizado pelos administradores como o 

argumento irredutível para justificar todo tipo de atrocidade contra os pobres urbanos. E 
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estamos falando de um quarto da população dessas favelas que, respectivos “Dezesseis por 

cento dos seus ocupantes [...] [correm] risco iminente ou a médio prazo de [...] perder a vida/ 

ou os seus pertences” (Davis, 2006, p.128). 

O que escapa aos olhos dos planejadores da sub-prefeitura Jacanã-Tremembé é o 

entendimento do termo “fragilidade” para os casos das metrópoles do Terceiro Mundo sem se 

raciocinar, subjacente, o mesmo como “sinônimo de negligência governamental sistemática 

em relação à segurança ambiental, muitas vezes diante de pressões financeiras externas” 

(Davis, 2006, p.131). O exemplo mimético do egoísmo desses planejadores é o caso da 

construção da “nova cidade”, através da Operação Urbana Berrini-Águas Espraiadas: para não 

se impedir a construção dos prédios inteligentes da gestão do capital financeiro internacional, 

as pessoas que moravam nas favelas da avenida Água Espraiada (atual Roberto Marinho), no 

trecho modernizado da marginal Pinheiros – quando não se suicidavam - foram postos em 

caminhões pela Prefeitura da Gestão Maluf (1996) e “removida[s] [...] para a região dos 

mananciais” (Fix, 2001).  

Outra assertiva que tais planejadores da sub-prefeitura Jacanã-Tremembé se esquecem 

é o fato do dado sinistro da fragilidade ambiental não ser plenamente expresso pelos índices, 

por melhor que representem os polígonos, e por mais que desejem os engenheiros 

especializados em gestão de processos. Isso porque, no mesmo exemplo da expulsão dos 

moradores pobres para as áreas legalmente protegidas pela Operação Urbana Berrini-Águas 

Espraiadas, como “nada foi feito para evitar que isso ocorresse” hoje, os moradores dessas 

áreas, além de ter de morar em “Bairros sujeitos a inundações, nos piores lugares [...] 

submetidos a todos os riscos de morar nos bairros mais violentos da cidade; sem nenhuma 

garantia de da noite para o dia serem novamente despejados”, estão sujeitados a serem 

também taxados de criminosos ambientais, “dentro de uma doutrina ecológica bastante 

difundida que atribui a eles os danos ambientais” (Fix, 2001, p.134-135). 

O racismo nas palavras desses planejadores é a intervenção agindo para multiplicar os 

riscos: se de um lado faz pouco contra, ou mesmo facilita a especulação imobiliária, de outro, 

caça com vigor os “criminosos ambientais”. É a sombria relação entre riscos naturais e 

pobreza urbana, o motor deflagrador do crime ambiental, a mais nova modalidade subversiva 

dos mais pobres. Enquanto isso, o Trecho Sul do Rodoanel – na mesma zona para onde foram 

jogadas a maior parte dos 50 mil moradores pobres da avenida Água Espraiada – foi uma obra 

instalada a preço de ouro pelo fato de se planejar a mesma como o catalisador político-
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econômico das candidaturas de direita do Estado de São Paulo. Tudo isso, claro, a despeito 

dos estragos ambientais (e do silêncio da comunidade tecno-científica paulistana) que causa o 

empreendimento. 

A fala dos planejadores da sub-prefeitura Jacanã-Tremembé indica que os pobres 

urbanos, além do crime de estarem “no caminho do progresso” também estão no caminho da 

proteção ambiental. O discurso sobre o meio-ambiente, claro porta-estandarte das políticas 

neo-liberais no Brasil – numa tentativa de relacionar investimentos internacionais, 

comunidades e criação de base popular para os partidos da nova direita – ascendem a questão 

da proteção de florestas e de remanescentes de ecossistemas sem necessariamente dar atenção 

de fato para as populações que historicamente, ou ali residem, ou foram ali jogadas.  

Isso é tão verdade nos rincões amazônicos quanto nas orlas periurbanas. Como as 

cidades capitalistas não possuem uma “aliança com a natureza para reciclar seus dejetos e 

transformá-los em matéria-prima utilizável na agricultura, jardinagem e na produção de 

energia”, os cinturões verdes que, ou remanesceram ou tiveram a expansão metropolitana 

atracada aos seus excertos, são constantemente dragados “pelo transbordamento urbano 

desnecessário”. É a clara transmutação do solo agrícola e dos lugares verdes para o solo 

urbano, seja para qual for a classe social. Também é a clara e explícita guerra social entre a 

moradia nas grandes metrópoles e os lugares com florestas remanescentes (Davis, 2006, 

p.140). 

A propósito da pesquisa, a Linha Verde, plano relacionado com a noção de Parque 

Linear do Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei nº 13.430 de 13/047/2002, p.94) 

segundo dos próprios entrevistados, tem por objetivo, dar um “start” na valorização espacial 

urbana, para depois colocar a iniciativa privada à frente das ações. Segundo os técnicos 

entrevistados, a prefeitura de São Paulo – que lucrou 71 milhões de reais com a venda de 

créditos de carbono - não tem fôlego para dar continuidade, isso é, de remodelar parques, 

requalificar quadras, ruas e bairros etc.  

Sobre a contenção da urbanização de baixo padrão, a sub-prefeitura Jaçanã-Tremembé 

segue o mesmo método policial de controle que as demais sub-prefeituras visitadas: o 

cadastro dos desapropriados e dos donos de lojas de materiais de construção para se impedir a 

venda de materiais para auto-construção irregular. No mundo assim como no Brasil, as orlas 

urbanas, as periferias, os entornos metropolitanos e os espaços periurbanos foram apropriados 

pela máquina especulativa do setor imobiliário. Por exemplo, as favelas presentes nos 
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interstícios dessa urbanização irregular comportam-se como locais de despojos humanos com 

inacreditáveis índices de habitantes por metro quadrado: “Nos bustees de Kolkata [...] 13, 4 

pessoas [...] em cada cômodo ocupado”; em “Dharavi [...] 44 mil pessoas por hectare em 

cômodos de 3 x 4,5 metros empilhados uns sobre os outros” (Davis, 2006, p.100) e os 

altíssimos 11.500 habitantes por quilômetro quadrado no Distrito de Perus apresentados na 

primeira parte. 

Essa condição drástica encontra um quase lugar-comum nos locais visitados no 

entorno metropolitano norte. Segundo entrevistados, 90% dos esforços da sub-prefeitura 

Jaçanã-Tremembé está orientado para lugares de periurbanização precária, onde a população 

não paga R$1,00 de imposto. A indignação desses decorre do fato de, enquanto isso, a área 

consolidada, de onde provém a arrecadação da sub-prefeitura, permanece a deriva. Alegam 

que, quando há enchentes e movimento de terra, necessitam gastar o dinheiro arrecadado dos 

moradores da cidade legal que deveria ser gasto para consertar calçadas e ajardinar parques ao 

invés de salvar os desabrigados. Todavia, o que não se diz é que na mesma orla periurbana 

precária, existem áreas residenciais de mais de 3.000m
2
. São ocupações do tipo segundas-

residências pertencentes a famílias abonadas que ali não moram.  

Embora o egoísmo da administração pública repudie o gasto com as demandas sociais, 

possui, por outro lado, há a habilidade estratégica de policiar o processo de consolidação da 

urbanização precária: sobre a urbanização em áreas deprimidas, os entrevistados afirmam que 

quando o asfalto é instalado, ocorre de fato, a organização final do solo. Assim, quem mora 

em áreas mais deprimidas economicamente, segundo os entrevistados, sonha em por laje em 

tudo, tapar todo o solo exposto, ansiosamente à espera do asfalto. Para os entrevistados, não 

importa se o asfalto virá financiado pela sub-prefeitura ou pelas viações de ônibus.  

Um número importante que ilustra a pressão exercida sobre essa administração pouco 

afeita às questões sociais pode ser facilmente observado. A HABISP disponibiliza 

gratuitamente tais informações que podem ser igualmente tabuladas e comparadas. Um 

instrumento preciso sobre o cenário da Habitação Social no município de São Paulo, mas, que 

pelo visto, surte pouco efeito na sensibilização, neste caso específico, dos administradores 

locais.  
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3.5 A reação conservadora financiada pelo mercado imobiliário 

 

Essa atitude conservadora contra as questões sociais apenas adviria de um contexto 

histórico. De 1988 a 2004, o Brasil viu surgir um conjunto muito amplo de novas esperanças: 

as Diretas Já para Presidente, o MST, o movimento Sem-Teto, etc. Foi nesse contexto que o 

Brasil urbano viu um primeiro impulso no sentido de um avanço democrático
71

 para o 

planejamento das cidades com a discussão em torno do Plano Diretor.
72

 O ano de 2004, no 

entanto, foi o ano em que fecha essa etapa, com a revisão que inseriu a função social da 

propriedade urbana no texto do Plano Diretor Estratégico de São Paulo.
73

  

                                                             
71 O Plano Diretor do Município de São Paulo possui duas fases históricas: a primeira fase tem início com os 

dois primeiros planos aprovados, respectivamente, em 1971 e 1988, inspirados em leis do Estado Novo (Villaça, 

2005, p.43). Como ambos foram idealizados sob o contexto político da Ditadura Militar, foram considerados 

“tão ilegítimos quanto inúteis” (Villaça, 2005, p.14). Com a redemocratização no Brasil, realizada com a Carta 

da Constituição de 1988, as cidades ganham mais importância no contexto político nacional, algo marcado pela 

demanda da criação de um Ministério das Cidades. A segunda fase do Plano Diretor do Município de São Paulo 

pode ser daí observada. Essa fase é o primeiro impulso no sentido de uma verdadeira “democratização” do plano. 

Toma corpo de fato com as “leis municipais 13.430/02 e 13884/04 que instituíram o Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo (PDE) [e] os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras (PRE)” (Blog do Grupo 

Plano-Diretor, 2008). Esse segundo período pode ser assim delimitado porque, pela primeira vez, adentram no 

conteúdo do Plano Diretor os dispositivos da Função Social da Propriedade, antes circunscritos à lei federal do 

Estatuto da Cidade. Esse processo não foi de todo progressista porque também foram inseridas medidas pró-

mercado como as Concessões Urbanísticas. 
72 O levantamento bibliográfico sobre o que é um Plano Diretor deixa claro haver um conjunto respeitável de 

entendimentos diversos sobre o mesmo. Para alguns planejadores, o Plano Diretor é o “Instrumento básico de um 

processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano,   norteando a 

ação dos agentes públicos e privados”; para alguns cientistas, o Plano Diretor é “um plano que, a partir de um 

diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e 

de sua região”, seria base para “um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e 

futura organização espacial dos usos do solo urbano”, como as “redes de infra-estrutura e de elementos 

fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas definidas para curto, médio e 

longo prazos, e aprovadas por lei municipal (Saboya, 2010). Para outros, um Plano Diretor deveria se definir, em 

princípio, a partir de sua própria semântica: “É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo 

em que estes devem ser alcançados [...], as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. É diretor, 
porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano  do Município (Saboya, 2010). Diante dessa diversidade de 

entendimentos, sempre há uma tentativa de síntese. Nesse sentido, a idéia mais geral que um Plano Diretor 

poderia reter, tanto sobre o ponto de vista do planejador, do cientista quanto do técnico, seria a possibilidade de 

ser definido “como um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e 

utilizam o espaço urbano” (Saboya, 2010). Mas, além da abordagem conceitual, também há a busca pelo 

entendimento do que é um Plano Diretor a partir de um ponto de vista espacial. O primeiro Plano Diretor no 

Brasil surgiu por iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, na década de 1930, com o chamado Plano Agache, 

assim denominado em homenagem ao urbanista francês Alfred Agache, quem o idealizou. Nesse texto surge pela 

primeira vez o termo “plan directeur” (Villaça, 2005, p10). Para ele, o Plano Diretor é um documento utilizado 

como um instrumento supostamente a-ideológico, no qual o discurso cientificamente asséptico é a postura 

escolhida na abordagem das questões metropolitanas (Villaça, 2005, p.14). Obviamente, essa é uma posição 

ideológica e tem como interlocutor o discurso tecnocrático, a visão de mundo da classe dominante (Villaça, 
2005, p.18).  
73 O interregno democrático ou a segunda fase da construção do plano diretor (1988-2004) vem a trazer novos 

mecanismos, mais democráticos e mais voltados aos interesses de todos os habitantes da cidade. É o caso da 

inserção dos preceitos do Estatuto da Cidade, em especial, com os parágrafos 2 e 4 extraídos do art. 182 da Carta 
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Após o fechamento dessa primeira etapa, tem início uma gradativa reação 

conservadora contra esse ainda precoce avanço democrático sobre o Plano Diretor. Essa etapa 

marca o retorno do poder político para as classes dominantes, com a blindagem urbanística 

para as chamadas ZERs (Zonas Exclusivamente Residenciais) por meio de mudanças na Lei 

do Zoneamento; 
74

 com o discurso em prol das características urbanísticas de uma região 

“com qualidade de vida”, como arborização e ausência de verticalização e com a manutenção 

da secular valorização do chamado Quadrante Sudoeste, 
75

 onde a verticalização ganha função 

principal de valorização do espaço, com o conceito de “cidade global”: 

 

“Dessa irrisória parcela [do espaço urbano]  [...] tem brotado um incrível 
poder político, como mostra toda a história do zoneamento no município de 

São Paulo [...] Esse desnível de poder político é também responsável pelo 

fato do Quadrante Sudoeste ter sido privilegiado pelo poder público ao longo 
dos últimos 120 anos”(Villaça, 2005, p.49). 

 

                                                                                                                                                                                              
da Constituição Brasileira. Enquanto o primeiro parágrafo aborda o tema da função social da propriedade urbana 

em “suas exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, o segundo investe o 

poder público municipal de exigir “do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento”. O parágrafo 4 veio a trazer à quimérica legislação urbanística do 
Município de São Paulo, pela primeira vez, dispositivos realmente incisivos de controle do uso e ocupação do 

solo, como o “parcelamento ou edificação compulsórios”, o “imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo” e mesmo a “desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública” 

(Villaça, 2005, p.27).  
74 Flávio Villaça realiza uma crítica a idéia do Zoneamento ao qualificá-la, igualmente, como uma ilusão do 

Zoneamento. Para ele, esse zoneamento como “tal não escapou de ser capturado pela ideologia dominante”. E, 

assim como aconteceu com a idéia de Plano Diretor, “de fazer parte de uma versão que a classe dominante dá a 

um processo social - no caso, a ação do Estado sobre o espaço urbano, - versão essa que facilita a dominação 

social por parte dessa classe”. Para ele, até mesmo “o zoneamento procura ocultar [...] que sua finalidade é (e 

sempre foi) proteger o meio ambiente e os valores imobiliários de interesse (econômico ou de moradia) da 

minoria mais rica, contra processos que o degradem” (Villaça, 2005, p.46). Essa, pois, é a questão das classes 
sociais mobilizando, no subterrâneo da sociedade, os conflitos entre os grupos sociais, fato que escapa aos 

nossos olhos: “a atuação dos agentes sociais na gestão do zoneamento geral paulistano, esteve sempre restrita às 

elites sociais e econômicas. Uma explicação para isso foi que, além da impossibilidade ou da dificuldade de 

organização popular, inclusive, da pequena burguesia e da classe média, as principais propostas de modificação 

do zoneamento diziam respeito aos territórios e aos interesses das elites paulistanas. Nesse sentido, observou-se 

que a zona de uso Z-1, foi a [que] mais sofreu alteração nos seus perímetros, relativamente às demais zonas de 

uso” (Villaça, 2005, p.48). 
75 Nessa sub-região, atualmente, estão localizadas as chamadas “avenidas milionárias” Luiz Carlos Berrini e 

Roberto Marinho. Trata-se de um micro bolsão de prédios modernos onde estão sediadas grandes empresas 

transnacionais, um conjunto arquitetônico chamado por intelectuais orgânicos do mercado financeiro como 

“cidades globais”. Essa retórica progressista caracterizada pela miríade de sub-planos e os referidos 

“mecanismos de precisão” utilizados em prol dos interesses imobiliários em determinados pontos da cidade, 
caracterizam a natureza atual desse plano: um instrumento de classe, no caso, da classe dominante em que, o 

primeiro caso se constitui efetivamente como o conteúdo do Plano Diretor e o segundo, como o conjunto de leis 

aprovadas que constituem o chamado Zoneamento ou a regulação do uso e ocupação do solo urbano (Villaça, 

2005, p.51). 
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Isso porque, os derradeiros acontecimentos – que serão aqui apresentados - em torno 

desse processo têm indicado haver, finalmente, um retorno ao pensamento conservador, o 

tradicional aporte político e científico na construção da idéia de Plano Diretor.
76

 Fato é que, 

até mesmo para o pensamento conservador, a retórica universalista e a generalização do Plano 

Diretor, sempre mantiveram tal instrumento da legislação urbanística como uma forma de 

“carta de intenções”, algo distante de uma inserção objetiva na práxis urbana.
77

 Ao longo da 

construção histórica desse plano, no entanto, foram sendo aperfeiçoados vários instrumentos 

de regulação dos interesses do mercado imobiliário. Mecanismos como a Outorga Onerosa, o 

Transferência do Direito de Construir, e mais recentemente, as Operações Urbanas e 

Consorciadas, passaram a deter um importante papel para o pensamento conservador exercer 

sua postura tecnocrática e fazer valer os interesses privados sobre o Ambiente Construído.
78

  

Um dos principais acontecimentos dessa segunda etapa é a polêmica revisão para o 

texto oficial do Plano Diretor, trâmite em processo desde o ano de 2008. Essa revisão se 

tratou de uma reação do mercado imobiliário em sua tentativa de trazer novamente o Plano 

Diretor ao papel de facilitador da valorização espacial.
79

 Esse fato ganha repercussão na 

                                                             
76 Destarte todo o esforço em prol da democratização do plano diretor, sua atualidade apresenta uma 

ambigüidade estrutural: por conta de seu próprio histórico, ao lado dos avanços realmente progressistas para o 
desenvolvimento do ambiente construído, realizados pela sua revisão em 2003, mais vinculada a uma visão sobre 

a função social da cidade, permaneceram figurados “dispositivos associados ao controle do uso e ocupação solo 

como a Outorga Onerosa, a Transferência do Direito de Construir, as Operações Urbanas e outros similares”, 

elementos esses ligados aos interesses do mercado imobiliário atuantes no chamado “Quadrante Sudoeste” 

(Villaça, 2005, p.29). 
77 O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo chega à contemporaneidade dividido do mesmo modo 

como o espaço urbano que representa: duas visões de mundo, uma mais progressista e uma neo-liberal 

compondo seu conteúdo, ora, de um lado, na defesa da função social da propriedade urbana e do controle das 

ações dos proprietários de solo urbano, ora, de outro lado, instrumentalizado para a formação de uma cidade 

“competitiva” e à otimização da especulação imobiliária. O Plano Diretor passou a ser ambíguo, sendo capaz de 

ser utilizado com base em um ou em outro ponto de vista, algo somente a ser decidido pelos ventos da política. 
78 A legislação urbanística paulistana assim organizada acoberta, como no caso do conteúdo do mesmo plano, o 

uso dos mencionados mecanismos tecnocráticos de regulação do espaço urbano da cidade. A estratégia consiste 

na seguinte postura: enquanto a retórica universalista é utilizada junto à população e intelectuais como uma 

perfumaria progressista, os “dispositivos associados ao controle do uso e ocupação do solo como a Outorga 

Onerosa, a Transferência do Direito de Construir, as Operações Urbanas Consorciadas e outros similares”, 

conformam um conjunto de mecanismo que “tenderão a ser utilizados majoritariamente nas áreas 

imobiliariamente dinâmicas, ou seja, no Quadrante Sudoeste” do Município de São Paulo (Villaça, 2005, p.27). 
79 A crítica de Villaça (2007, p17) sobre a idéia de Plano Diretor diz respeito a sua “valorização indevida”, no 

sentido do pensamento tecnocrático querer atribuir-lhe um poder além de suas reais possibilidades de utilidade e 

envergadura no ambiente construído. Para esse autor, a “confiança exagerada” nas capacidades propositivas do 

Plano Diretor encontra lugar-comum numa visão de mundo tecnocrática, que prima por secundarizar a 

participação popular no processo decisório sobre a cidade, ranço que transcende, mas que também é reproduzido 
nas instâncias do poder público municipal e em seus atores de ocasião. Apresenta, por isso, a assimetria entre “o 

discurso tecnocrático da classe dominante” e a “prática viva de administrações efetivamente populares”, o que, 

para ele, nada mais é que a dicotomia entre “o discurso e a prática” (Villaça, 2005, p17). Esse hiato torna-se 

factível quando Villaça aponta para um dado indiscutível: nos 70 anos de vida da idéia de Plano Diretor no 
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opinião pública paulistana quando, no dia 12 de maio de 2009, o Ministério Público do Estado 

de São Paulo protocolou “uma representação contra 29 vereadores pelo recebimento de 

doações ilegais na campanha eleitoral de 2008”. O dinheiro havia sido doado pela AIB – 

Associação Imobiliária Brasileira que, “Segundo o promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes 

[...] que é impedida por lei de colaborar financeiramente com campanhas eleitorais.” Do 

montante doado pela AIB, calculado em torno de R$ 10,6 milhões, esse grupo de 29 

vereadores recebeu R$ 3,1 milhões (Folha On-line, 13/05/09). O então prefeito também havia 

sido alvo da Promotoria. As suspeitas recaíram nos financiamentos das contribuições 

realizadas pelo Banco Itaú, pelas empreiteiras Camargo Corrêa, pela CR Almeida, pela 

Serveng Civilisan e pela OAS (Notícias - Portal Terra, 27/05/09). 

Na época, tais empreiteiras eram também concessionárias de serviços públicos, o que 

tornaria irregular a doação para a campanha da vitoriosa do poder político eleito (Notícias - 

Portal Terra, 27/05/09). O que se apurou em 2008, foi o fato da AIB ter doado “R$ 2,54 

milhões diretamente ao DEM [partido do prefeito que] foi reeleito”. Ao todo, a suspeita 

recaíra sobre a “legalidade de R$ 9,2 milhões (31%) dos R$ 29,7 milhões gastos no ano 

passado [2008]”. A Promotoria averiguou que “A maior parte das doações partiu de 

empreiteiras com participação societária em concessionárias de serviços públicos” (Portal 

Clipping MP20/10/2009). Por causa disso, o Ministério Público decidiu impugnar a 

candidatura do então prefeito o mesmo que levá-lo “à perda do mandato”. Tal situação não se 

tratou de uma mera suspeita porque na época foram divulgadas: “provas de irregularidade nas 

prestações de conta, que são documentais [...] afirmou o promotor paulista Maurício Antônio 

Ribeiro, da 1ª Zona Eleitoral” (Nunes, 09\05\2009). Tranqüilo em relação ao ato escandaloso 

de financiamento irregular de sua campanha, o prefeito recém reeleito, destarte os R$ 2,54 

milhões doados diretamente pela ação imobiliária ao seu partido afirmou na época estar “à 

disposição da Justiça” (Nunes, 09\05\2009). 

                                                                                                                                                                                              
Brasil não se tem notícia de cidade grande brasileira onde haja tido, efetivamente, por parte de uma 

administração municipal, uma ação concreta encaminhada através de uma pauta tão ampla como a que o texto 

desse plano propõe, nem tão abrangente e tão cheia de “ambições e objetivos que ultrapassassem 

significativamente os do zoneamento” (Villaça, 2005, p.17). Esses mais de 70 anos podem ser agrupados em 

duas fases distintas de formação do Plano Diretor no Brasil. Uma primeira fase, que vai desde seu surgimento no 

Brasil, na década de 1930 até o final da Ditadura Militar, em 1988, muito marcada pelas decisões tomadas em 

gabinetes fechados, pela concepção de plano monopolizado pelos planejadores, de postura conservadora, 
tecnocrática que alijou durante décadas, desde preceitos democráticos até a participação popular. E uma segunda 

fase iniciada a partir de 1988, com a redemocratização no Brasil, menos autoritária, contudo, mais próxima de 

uma democracia burguesa para as cidades, muito embora tenha apresentado certos avanços democráticos, como 

um maior interesse pela função social da propriedade urbana e pelo papel da participação popular. 
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O fato de o mercado imobiliário fazer doações em eleições municipais não é novidade. 

E nem está circunscrito a uma filiação partidária (Portal Clipping MP20/10/2009). Mas, nesse 

caso, o curioso das doações para a gestão vitoriosa foi o caminho deixado pelo dinheiro. 

Segundo o ranking dos 20 CNPJs que mais fizeram doações em 2008, organizado pelo TSE, a 

AIB figurou na segunda posição “com R$ 6,48 milhões doados”. A “construtora OAS” havia 

sido o segundo maior financiador das eleições municipais. Justamente a AIB, entidade tão 

presente no financiamento de campanhas eleitorais, foi criada pelo Secovi, o sindicato da 

categoria do setor imobiliário, “para driblar a legislação eleitoral - que proíbe doações de 

sindicatos - e ocultar os verdadeiros responsáveis pelas doações feitas pelo setor.” (OABSBC, 

15/04/09). 

A entidade AIB se mostrou uma incógnita aos olhos dos investigadores: “não tem 

website, não tem escritório em funcionamento, é desconhecida no local informado à Receita 

onde funcionaria sua sede e, segundo seu presidente, Sergio Ferrador, não tem associados 

nem receita fixa.”. Foi através dessa entidade que o dinheiro das empreiteiras, esses sim, os 

verdadeiros doadores, fluiu a expensas dos entraves institucionais direto para o bolso dos 

elegíveis: “A Folha conversou com sete candidatos beneficiados pela AIB. Quase todos 

afirmaram que as doações ocorreram em negociação não com a associação, mas com o 

Secovi-SP” (OABSBC, 15/04/09). 

Esse é um ponto importante a ser focado. E também um ponto de partida. Tal contexto 

leva-nos a refletir sobre como os “apropriadores de renda e a facção da construção civil 

medeiam às formas de conflito; eles erguem-se entre o capital e o trabalho [na figura do 

administrador público, aquele político “a-ideológico”, flexível, sutil, atento observador, o 

conciliador nato] e por isso escondem de nossas vistas a verdadeira fonte da tensão” (Harvey, 

1982, p.29). Mesmo em 2009 tal retórica já se havia sinalizado como o novo período em que 

o debate urbano entraria: “O processo eleitoral [de 2008-2009] mostrou a uma grande parte 

dos vereadores que esse é um debate obrigatório pro (sic) Parlamento [a revisão o plano], 

reconhecendo a necessidade de escutar a sociedade profundamente” (Jung, 03/02/2009).
80

 

                                                             
80 Tal retórica universalista sobre o espaço urbano é representada pela “incompreensível, esdrúxula e 

injustificável variedade de tipos” de planos produzidos e introduzidos pela administração municipal na legislação 
urbanística do Município de São Paulo (Villaça, 2005, p.20). Para esse autor, esse corolário amorfo de planos 

representa o fracasso da classe dominante em resolver as contradições do espaço urbano por meio da vida da 

“salvação tecnocrática” (Villaça, 2005, p.21), pelo fato de tornar o Plano Diretor, por exemplo, apenas uma 

idealista “carta de intenções”, algo distante de uma efetiva inserção na práxis urbana.  



147 

 

Esse financiamento rendeu frutos ao mercado imobiliário. No dia 13 de março de 

2009, cerca de dois meses após a publicação da representação contra os vereadores eleitos via 

dinheiro da AIB, no salão nobre do 8º andar da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo, 

localizado na altura do Viaduto Jacareí, fora realizada uma audiência pública na qual se 

debateu a constitucionalidade do Projeto de Lei (PL 761\67). Esse revogava o atual Plano 

Diretor Estratégico (Lei 13.430\02) assim como o Plano Regional Estratégico (Lei 

13.855\04), ambos, referentes ao Município de São Paulo. Na ocasião, cerca de 800 pessoas 

representantes de mais de uma centena de representantes da sociedade civil, membros do 

Ministério Público e alguns vereadores, reuniram-se para esclarecer a ilegalidade desse 

referido projeto de lei. Polêmico, propunha uma brutal alteração no conteúdo dos referidos 

planos. Tamanha fora a ousadia do projeto: muitos dos artigos referentes às políticas públicas 

foram inadvertidamente excluídos. Em especial, desses, no “TÍTULO II - DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS: OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS”, em seu 

CAPÍTULO I.”, todos os artigos, do 15º ao 37º, foram suprimidos (Blog do Grupo Plano-

Diretor@Grupos.com.br, 16/11/2009), 

Sob três aspectos, o desejo pela supressão desse conjunto de artigos é muito 

representativo para a presente pesquisa sob três aspectos. Em primeiro lugar, segundo os 

especialistas, essa pretendida supressão afronta a Lei Orgânica (a própria Constituição de 

1988) e a Lei do Plano Diretor Estratégico – PDE, do Ministério das Cidades, pelo fato de 

excluir deliberadamente das leis, trechos vitais para que o texto, e a própria política pública, 

não se tornem letra morta. Em segundo lugar, apenas 6 dos 43 Instrumentos Normativos 

Previstos, relativos ao Plano Diretor Estratégico foram de fato mantidos. Isso significa dizer 

que o texto dos planos, além de perder em conteúdo, perde a força como lei reguladora 

efetiva. E, em terceiro lugar, e mais importante, o desejo de suprimir tais artigos vai de 

encontro à Função Social da Cidade (Blog do Grupo Plano-Diretor@Grupos.com.br, 

16/11/2009), avanço democrático duramente conseguido em anos anteriores.
81

 

                                                             
81 A leitura de Villaça foca na análise da recente inserção dos preceitos democráticos existentes no Estatuto da 

Cidade, além de trazer o sentido histórico da idéia de Plano Diretor, o que torna sua análise central para a 

observação do significado político dos últimos desdobramentos da formação desse plano no Município de São 

Paulo. Para esse autor, em primeiro lugar, a construção histórica do Plano Diretor foi pautada na busca por um 

posicionamento científico supostamente asséptico e “a-ideológico” existente no planejamento urbano, o que para 

ele, abordar o espaço urbano sem dele fazer emergir as contradições e conflitos é, justamente, indicar um 
posicionamento político hegemônico: a crença na resolução das questões urbanas sem a participação popular, 

algo a ser empenhado através de leis e planos sistemáticos sobre a vida urbana, uma visão, portanto, tecnocrática 

sobre a cidade, uma forma de mediação e/ou acobertamento dos interesses das classes dominantes sobre o 

ambiente construído (Villaça, 2005, p.14-18). Tradicionalmente, a noção de Plano Diretor foi influenciada por 



148 

 

Há, obviamente, uma lógica por detrás das exclusões dos artigos mencionados. Os 

mesmos não foram deliberadamente excluídos por uma ordem aleatória. Prova disto são as 

diretrizes referentes à qualidade de vida, saúde, lazer entre outros, serem inexplicavelmente 

retiradas, bem como ações estratégicas enfraquecidas com a exclusão de instrumentos 

normativos reguladores. Ironicamente, as mesmas diretrizes passaram, nos últimos anos, 

sendo gradativamente apreendidas pelo discurso e ação dos empreendedores imobiliários 

voltados ao segmento das soluções ecologicamente sustentáveis. 

Tal ação não permaneceu sem resposta. Fora repudiado como consta nos seguintes 7 

tópicos de carta aberta na outrora referida ocasião do dia 13 de março de 2009: 

 
1. “a Prefeitura não cumpriu o processo de ampla participação 

popular exigido pelo Estatuto da Cidade antes do envio do projeto aos 
vereadores. A ausência de participação popular na revisão do Plano Diretor 

pode acarretar inclusive as penalidades previstas pela Lei de Improbidade 

Administrativa, nos termos do que dispõe o art. 52 do Estatuto da Cidade. 

[...] 
2. [...] Neste contexto de deliberada desinformação e desorganização só 

pode prevalecer o caos ou o acobertamento interesses escusos não 

confessáveis em ambiente público. Estas plenárias cumprem apenas um 
papel burocrático, servindo apenas para referendar, sem possibilidade real de 

deliberação sobre o amplo conjunto de alterações propostas. 

3. Dos cerca de 43 Instrumentos Normativos Previstos no PDE, 

apenas 6 foram implementados, sendo que permanecem cerca de 37 sem 
regulamentação. Sua não implementação demonstra o pouco interesse do 

executivo em implementar a legislação urbanística da cidade. 

4. [...] A supressão desses artigos afronta a Lei Orgânica e a Lei do 

PDE, pois, retiram-se de roldão todas as „demais políticas públicas que 

excedem o âmbito da fixação da política de desenvolvimento urbano, no 

aspecto da ordenação físico-territorial e cumprimento das funções sociais da 
cidade, que regem-se pelas disposições da Lei Orgânica do Município‟ (Art. 

19 da Minuta de Revisão do PDE). 

5. o que se vê é a redução de áreas destinadas à habitação popular, a 

alteração de índices urbanísticos, coeficientes de aproveitamento, recuos, 
gabaritos de edificações sem debate público e controle social, chegando a 

infringir dispositivos do Estatuto da Cidade, tal como a obrigatoriedade 

de reassentar os moradores de baixa renda removidos de áreas de 

Operações urbanas em áreas dessa mesma Operação, retirando 

componentes como o „direito à terra urbana‟ contido no conceito de 

direito á cidade sustentável definido no Estatuto da Cidade” (Solo Urbano, 
13/05/2009, negrito nosso). Carta aberta assinada por 800 pessoas 

representantes de mais de uma centena de entidades provindas da sociedade 

                                                                                                                                                                                              
essa postura tecnocrática sobre os problemas da cidade, de modo que, em segundo lugar, o conteúdo do plano, 
naturalmente, caminhou no sentido de uma busca por regular para vender e não transformar a cidade (Villaça, 

2005, p.23). Assim, historicamente, enquanto o conteúdo do plano foi marcado pela retórica universalista, foi 

igualmente utilizado como receptáculo de determinados instrumentos de regulação desse mesmo espaço em prol 

dos interesses imobiliários. 
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civil, membros do Ministério Público e alguns vereadores, contra as 

inconstitucionalidades da atual revisão. 

 

Felizmente, essa longa lista acima teve mais repercussões. Como um desdobramento 

dos acontecimentos do dia 13 de março de 2009, houve nova resposta ao poder público 

municipal. Foi redigida pelo Ministério Público e acompanhada por uma extensa lista de 

assinaturas de grupos da sociedade civil urbana organizada e comunidade técnica paulistana. 

Na forma de um abaixo-assinado, estes descontentes não reconheceram a legalidade do 

projeto de Lei (PL 671/07) que tem como meta, como já descrito, a revogação dos atuais, 

Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430/02) e Plano Diretor Regional (Lei 13.885/04): 

 

1. “CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade de São Paulo não 

cumpriu o determinado no Art. 293 do Plano Diretor Estratégico 
vigente, que estabelece os limites legais de sua própria revisão [...]; 

2. CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade de São Paulo, 

extrapolando os limites legais da revisão do Plano Diretor Estratégico, 

simplesmente propôs um novo Plano, o qual suprimiu importantes 

elementos do desenvolvimento urbano já conquistados [...]; 

3. CONSIDERANDO que, ao mesmo tempo, esse novo Plano coloca 

praticamente todo o território urbano sujeito à venda de áreas 

construídas superiores às atualmente permitidas, liberando sem 

controle a verticalização e adensamento ao sabor do interesse 

puramente imobiliário, desconsiderando seus reflexos na evidente 

ausência de sustentabilidade ambiental de nossa cidade; 
4. CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade de São Paulo não 

apresentou nenhum Plano de Habitação, de Transportes e Circulação 

Viária, [...] dispositivos estes interdependentes e subordinados às diretrizes 
do Plano Diretor Estratégico vigente, cuja concepção e aplicação integradas 

são fundamentais para a sua revisão e futura elaboração de adequadas 

Normas de Uso e Ocupação do Solo, como legalmente previsto e não 
cumprido pelo Executivo, o que por si só invalida o projeto encaminhado à 

Câmara; 

5. CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade de São Paulo 

procedeu de forma pouco democrática, desde a apresentação do Projeto 

até o encaminhamento para a Câmara Municipal, retrocedendo no 

processo de discussão e gestão participativa, através de audiências 

públicas absolutamente carentes de informação, de tempo para 

qualquer manifestação pública consistente, em grosseiro arremedo mal 

disfarçado de democracia;”(Blog do Grupo Plano-Diretor, 04/12/2008) 

(negrito nosso). 

 

Em síntese, o que estas considerações trazem é a busca pela manutenção da função 

social da cidade. Entre a mais de uma centena de descontentes, há desde associações de 

mailto:Plano-Diretor@Grupos.com.br
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bairros e de amigos até laboratórios acadêmicos como o LABHAB “Laboratório de Habitação 

e Assentamentos Humanos – FAU-USP” (Blog do Grupo Plano-Diretor, 04/12/2008). 

De fato, como foi apresentado, esse verdadeiro ato de desconstrução do direito à 

cidade empenhado pela gestão reeleita, possui uma extensa lista de afrontas anti-

democráticas, explicitadas pelos 7 tópicos apresentados. Em especial, alguns desses são 

particularmente estratégicos. Em primeiro lugar, a não implementação de 37 Instrumentos 

Normativos Previstos no PDE (tópico 3) incorre, como a voz dos descontentes deixou clara, 

na liberação do ambiente construído à especulação imobiliária (consideração 3). Em segundo 

lugar, a inexplicável retirada dos trechos dedicados às Políticas Públicas evidencia o principal 

ataque ao exercício da função social da cidade (tópico 4). Mais de um ano passou-se e até o 

presente momento da escritura desse texto a situação não teve grandes reviravoltas: a balança 

democrática ainda pende para o lado da ação imobiliária: 

 

“O que assistimos na prática, Senhor Presidente, é que 

a sociedade civil se esforçou ao máximo, e ainda se esforça, a fim de 
defender que a revisão do Plano Diretor Estratégico seja efetivamente 

democrática, respeitando os direitos difusos e coletivos, os direitos sociais, a 

cidadania, e, quando recorre ao Judiciário, independente do teor da decisão, 

espera uma resposta definitiva. 
Enquanto isso (mais uma vez, sob o olhar e 

interpretação da sociedade civil), os procedimentos de revisão do Plano 

Diretor Estratégico, que estão sub-judice em duas ações civis públicas e em 
três agravos de instrumentos, prosseguem continuamente pela Câmara 

Municipal de São Paulo, já se aproximando de serem aprovados. E o Poder 

Judiciário não decide sobre tais questões fundamentais acerca da legalidade 
ou ilegalidade, legitimidade ou ilegitimidade. 

Não pode a sociedade civil organizada ficar sem 

resposta definitiva do Poder Judiciário, ou somente ter decisão final após 

finalizados, pelo Legislativo Municipal com a anuência do Executivo 
Municipal, todos os atos questionados pela sociedade nas Ações Civis 

Públicas e nos recursos judiciais ora em trâmite. 

  
TAL FATO É INACEITÁVEL!” 

(Blog do Grupo Plano-Diretor, 16/11/2009). 

 

 

3.6 A Paisagem Idílica: o retorno idílico ao Éden Perdido 

 

Como encerramento desta pesquisa, se faz necessário uma abordagem mais elaborada 

sobre a relação homem-natureza a partir da qual poderemos realmente construir uma nova 

dialética mais apropriada para essa relação. 

mailto:Plano-Diretor@Grupos.com.br
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Entre os cientistas, duas das mais belas leituras sobre a idéia de Natureza podem ser 

encontradas em Mircea Eliade e em Edgar Morin. Antonio Carlos Diegues reproduz 

fragmentos do pensamento desses mestres em sua análise sobre as correntes ambientalistas no 

já clássico, Mito da Natureza Intocada e que aqui são reproduzidos. Do primeiro, extraiu os 

sentidos subjacentes que impregnam, de um modo ou de outro, a palavra natureza: o passado, 

não por acaso, a mesma substância que dá sentido a História. Do segundo verbalizou nossos 

sentimentos mais secretos que irrompem diante da pronúncia do termo e das imagens 

ancestrais que verdadeiramente nos evocam: 

 

“Constataremos que essas imagens invocam a nostalgia de um passado mitificado, 
transformando-o em arquétipo, que esse 'passado' contém, além da saudade de um 

tempo que acabou. Elas expressam tudo o que poderia ter sido mas não foi, a tristeza 

de toda a existência que só existe quando cessa de ser outra coisa, o pesar de não 

viver na paisagem e no tempo evocados pela música. Enfim, o desejo de algo 

completamente diferente do momento presente, definitivamente inacessível ou 

irremediavelmente perdido: o Paraíso. Esquecer-se disso é desconhecer que a vida do 
homem moderno está cheia de mitos semi-olvidados, de hierofanias decadentes, de 

símbolos abandonados. A dessacralização incessante do homem moderno alterou o 

conteúdo da sua vida espiritual; ela não rompeu, no entanto, com as matrizes de sua 

imaginação: todo um resto de mitologia sobrevive em zonas humanas malcontroladas” 
(Diegues, 2001, p. 9) (negrito nosso) 

 

Diegues, ao adentrar os mundos do mito naturalista, dos mitos bioantropomórficos e 

dos neomitos adentra também o mundo indígena. Essa visão de mundo em muito superior a 

relação ocidental maniqueísta com a natureza que foi brilhantemente explicada por Marx, tem 

em “chefe Standing Bear, da tribo dos Sioux”, uma magestral interlocução, parcialmente 

reproduzida a seguir: 

“Nós não consideramos selvagens (wild) as vastas planícies abertas, os maravilhosos 

montes ondulados, as torrentes sinuosas. Para o homem branco a natureza era 

selvagem, mas para nós ela era domesticada. A terra não tinha cercas e era rodeada 
de bênçãos do Grande Mistério” (Diegues, 2001, p.28). 

 

Esta concepção de mundo deixa patente o exemplo das sociedades não-ocidentais, de 

uma relação intrínseca entre o homem e a natureza. A modernidade, a pós-modernidade e o 

capitalismo relegam os homens a uma tendência alienante, contrária, na direção de uma cisão 

ontológica e ao distanciamento de sua verdadeira natureza. É, pois, do passado do 

arquiespírito, do espírito ancestral humano, que muito, ou a maior parte do entendimento de 

Natureza provém. Na “região do Hadar, país dos Afaris (Etiópia)” a cerca de 2,5 milhões de 
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anos atrás, quando o clima passou a ficar mais seco e os espaços de florestas tropicais 

começaram a recuar e a reduzir, os antropóides tiveram, forçosamente de abrir mão da 

proteção dos galhos das árvores e a pastar em bandos em campos cada vez mais abertos. A 

história natural nos mostra que um número incontável de espécies desapareceu por conta 

dessas mudanças ecológicas.  

Com nossos ancestrais se deu a mesma condição, contudo, algo novo aconteceu. O 

perigo dos predadores, a alta taxa de mortalidade e a comida escassa foram superadas em 

decorrência do incremento de complexidade social exigida pela busca da sobrevivência. 

Novas práticas tiveram de surgir para a sobrevivência em um novo ambiente, em um novo 

nicho ecológico. A consciência de si, da existência dos outros à nossa volta, foram práticas 

que primeiro devem ter surgido. Com elas, a consciência produziu a primeira alteração 

humana no mundo então mais natureza que ecúmeno: o aumento do neocórtex. O Homo 

Habilis foi um desses primeiros ancestrais humanos a deixar marcas dos primeiros lapsos de 

consciência, os fenótipos estendidos: “recolhidos em Gona, na região do Hadar, país dos 

Afaris (Etiópia)” foram talhados “Os primeiros artefatos líticos [...] datados com segurança” 

(Arsuaga, 2005, p.57-58). A primeira mudança havia ocorrido, é verdade, mas, não na 

paisagem, no mundo externo e sim, dentro de nós mesmos; dentro da parcela de natureza que 

cada um daqueles seres ancestrais portara desde tempos imemoriais. 

Diante dessa potencialidade, a complexidade social vai, concomitantemente, buscar 

explicações sobre o mundo que via diante de seus olhos. A existência da paisagem ainda era 

opressora, sempre mais “natureza” que espaço. E também para o que passaram então a sentir 

dentro de si: a inevitabilidade da morte. Assim surgem os mitos, nossas Margens do 

Parmênides; que nos impedem, felizmente, de alcançar o cume das indagações nietzchianas; 

nossas primeiras explicações sobre a paisagem, que surgem não apenas como conceitos e sim, 

como narrativas: 

 

“a origem do mundo, a origem do homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as 

suas relações com os deuses e os espíritos. Mas os mitos não falam só da 

cosmogênese, não falam só da passagem da natureza à cultura, mas também de tudo o 
que concerne a identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de tudo o 

que suscita a interrogação, a curiosidade, a necessidade, a aspiração. Transformam a 

história de uma comunidade, cidade, povo, tornam-na lendária, e mais geralmente, 
tendem a desdobrar tudo que acontece no nosso mundo real e no nosso mundo 

imaginário para os ligar e os projetar juntos no mundo mitológico. "(Diegues, 2001, p. 

150). 
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A natureza como um mito fundador da consciência humana é, pois, o sentido que 

percorre o subconsciente do ser humano e que, como vimos, somente ressurge na sociedade 

contemporânea na forma de uma reminiscência orquestrada pelas estratégias de marketing. 

Vimos ao longo do texto as mais minóicas tentativas de ganhar dinheiro em torno desse 

inestimável patrimônio intangível da humanidade. 

O Éden está perdido para nós, mas ainda desejamos vê-lo nas copas das árvores ou nos 

jardins planejados nos condomínios fechados de alto padrão. O desencanto final foi 

completado por Marx e Engels. O lado obscuro desse mito fundador é o entorno 

metropolitano das cidades do Terceiro Mundo comportando um misto e diverso corolário de 

grupos sociais, desde novos migrantes rurais e pobres urbanos migrantes internos da 

valorização espacial até condôminos encerrados em residenciais altamente seguros e isolados 

(Davis, 2006, p.55). Harvey (1982, p.25-26) apresenta a busca por uma paisagem rural e 

bucólica pela burguesia, que via a realidade criada pelo capital industrial, tão irreal quanto lhe 

era para seus operários. 

Fiodor Dostoievski (s/d p.04) em seu “Crime e Castigo” veio mesmo a escrever sobre 

o “mau cheiro peculiar do verão”; dessa geografia da segregação socioespacial; o tempo 

“morno” tão “conhecido de todos os petersburgueses que não possuem uma casa de campo”. 

Num ambiente construído metropolizado onde há uma demanda social reprimida por 

subterfúgios bucólicos, impossíveis para todos os moradores metropolitanos, o acesso ao 

mundo natural é transmutado em si mesmo: uma mercadoria e uma moeda de troca.  

 

“Falar hoje sobre relações com a natureza é invocar visões de montanhas e 

regatos, mares e lagos, matas e campos, longe da imagem do carvão, da linha 

de montagem e da fábrica, onde está sendo contínua e realmente moldada a 

verdadeira transformação da natureza” (Harvey, 1982, p.27). 

 

Inexiste na realidade metropolitana de São Paulo, uma “cota” de natureza 

disponibilizada aos trabalhadores. Devido à extrema escassez de cotas de paisagem-jardim no 

ambiente construído do século XXI, o acesso às parcelas de natureza sobreviventes é 

expressamente interditado, uma vez que até mesmo estratos sociais da classe média 

necessitam vencer a dura corrida das mensalidades, dos juros bancários e do engodo dos 

aproveitadores de plantão. Aquele grupo popular que acessar heroicamente o mercado da 

moradia metropolitana sempre o faz, seja por meio de contingências políticas, seja por meio 

do financiamento de bancos privados ou pelo financiamento do Estado.  
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Sobre a história do nome paisagem, muito embora já aparecesse nas línguas européias, 

fora apenas “com o advento dos tempos modernos [...] que o homem foi sendo 

progressivamente consagrado mestre e proprietário da natureza.” A partir do século XVI, a 

pintura liberta-se do monopólio dos temas litúrgicos “passando a ser um gênero pictórico 

denominado paisagista” (Vieira, 2007, p.19). Para representar tal assertiva, é encontrada em 

Virgílio – poeta latino da Idade Média - “um „inventor‟ longínquo da noção de paisagem, 

expressando uma paisagem já experimentada, ou seja, uma natureza alterada e cultivada pelo 

homem” (Vieira, 2007, p.19). Nas descrições poéticas de Virgílio, os jardins romanos 

aparecem como os primeiros espaços propícios à inserção da apreciação humana da Beleza 

Natural: 

 

“Os discursos de Virgílio ou descrições dos jardins romanos do quatrocento 

expressam a celebração da vida campestre, onde aparecem clareiras 

abertas na floresta, que já poderiam ser considerados espaços 

anunciadores do momento da criação de uma teoria sobre a composição 

e concepção de paisagens e formação de jardins. O conteúdo desses 

discursos não se opunha à rusticidade dos campos, porém, exprimia a 
essência da natureza domesticada, submissa à ordem estabelecida 

esteticamente pelo homem” (Vieira, 2007, p.19) (negrito nosso). 

 

Com o advento do renascimento, a apreciação da beleza natural é integrada à noção de 

Éden, de Paraíso. Uma das obras que expressam esse amálgama é a Divina Comédia, de 

Dante Alighieri: no céu há um jardim sagrado; o inferno é um jardim escuro. Destarte o 

extremo hermetismo que aqui se encerra, o poema representa também o fim da natureza 

enquanto um jardim, paisagem escura, para um jardim e uma paisagem mais leves: o 

“microtheos” (Vieira, 2007, p.19). Dois poetas consolidam essa integração entre paisagem, 

beleza natural na forma do jardim. Boccaccio expressa seu profundo conhecimento que aqui 

reproduzimos: 

 

“[sobre] „paisagens e jardins cercados [...] um prado com milhares de flores 

diferentes‟ ao passo que Petrarca é o primeiro a fazer uma apologia „ao 

desejo de fugir da agitação das cidades para paz dos campos‟ considerando-
os „um lugar, um espaço com característica própria [...] não para renunciar à 

vida terrena, mas para gozá-la ainda mais [...] Descreve a natureza 

contemplando-a e ao mesmo tempo sentindo a paisagem nela contida‟ ” 
(Vieira, 2007, p.22). 
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Essa concepção de natureza, idealizada nas belas paisagens é então difundida para 

outros lugares do pensamento: nas “tapeçarias antigas e medievais”, nos “mosaicos 

bizantinos”, nos “vitrais das catedrais góticas” e até mesmo na “estética urbana”. É o 

Humanismo, a nova mentalidade, resgate do pensamento da Antigüidade que dará cabo a 

expressar a “relação ao Belo à Natureza, que agora passa a ser vista como paisagem”. 

Lentamente, a noção de paisagem surge de simples sensação de apreciação da Beleza Natural 

para aventurar-se para além da arte pictórica. Passa a ser entendida como categoria de uma 

determinada cultura e passou a ser integrada noutros lugares do pensamento ocidental, como a 

geografia, a geologia, “a ecologia e mais recentemente tornou-se um conceito jurídico” 

(Vieira, 2007, p.23). Mas, esse amálgama das noções “dialéticas Paisagem/Jardim e ou 

Natureza/Jardim” teve, em seu início, a condição de uma cisão ainda intelectual: “O Jardim 

era considerado lugar de representação, o cenário criado pelo homem com finalidades 

específicas”. A autora assim, afirma que a 

noção moderna de jardim tem de levar em 

conta, quando de sua concepção pelo 

projeto urbanístico, “os valores naturais, 

sociológicos, etnológicos e psicológicos” 

(Vieira, 2007, p.24). 

Para chegar à significação 

supostamente universal dos sentidos que a 

paisagem evoca no homem moderno, a 

autora incorre numa análise “que parte da 

antiga Grécia até a atualidade” para 

cercear as noções de Belo e de Natureza. 

Começa com Fédon de Platão, aonde se 

afirma que quando o homem vê a “beleza 

terrena” lembra-se “da verdadeira beleza” 

deseja “reconquistá-la”, mas, como não a 

consegue, passa “a ser considerado um 

sonhador. Para Platão a única arte é a arte 

da dialética” e, como a busca é pelo 

perfeito perdido, inatingível, o Belo 
Imagem 11: Trilha bucólica que leva ao local. 
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Absoluto, sentido pela alma, é o óculos do espírito para o Éden perdido, como o é a 

matemática “para a vida intelectual”.  

A autora questiona então, se o jardim não pode ser um fragmento dessa focalização do 

homem no Belo Absoluto (Vieira, 2007, p.26). E os exemplos dessa idealização sobre o 

mundo natural são muitos. Muito embora se defenda que o espaço dos loteamentos contra o 

mercado imobiliário, como o trabalho de campo demonstrou, ainda assim o mesmo é utilizado 

ao seu benefício. É o caso de alguns terrenos vendidos através de sítios da internet onde a 

variável “paisagem idílica” é largamente utilizada para a valorização desses lugares (Imagem 

10). 

Nestes lugares, diferentemente do empreendimento vertical, onde o mundo natural é 

mediado pela comunicação e pela propaganda, ali, os consumidores do espaço estão de fato, 

consumindo uma paisagem campestre, bucólica, o que está claro no documento Normas 

Gerais dos Loteamentos. De todo modo, mesmo com o controle orgânico, a incorporação e a 

especulação alcançam as adjacências mais periurbanas das grandes cidades: é a especulação 

dos terrenos vagos na periferia, como no caso da Cidade do México, com os ejidos 

valorizados, em Bogotá, com o encarecimento da terra periurbana por conta da implantação 

de “condomínios para a classe média na periferia [...] e no Brasil” onde “a especulação toma 

conta de todas as categorias de terrenos, estimando-se que um terço do espaço para 

construções mantenha-se vago na expectativa de mais aumentos” (Davis, 2006, p.99). 

Essa, pois, também é uma dinâmica mundial. Enquanto da luta pelo centro das cidades 

é operacionalizada eficazmente pelo Estado, as ingratas classes mais abonadas rumam para 

“loteamentos temáticos murados na periferia”. É o caso da Orange Country, “um condomínio 

fechado de casas amplas em estilo californiano, que valem 1 milhão de dólares”, vistos como 

“marca, algo como Giorgio Armani” na China. Outra alegoria estadunidense na Ásia é Palm 

Springs “um enclave policiadíssimo de Hong Kong no qual os moradores ricos podem „jogar 

tênis e passear pelo parque temático onde os personagens dos quadrinhos da Disney estão 

cercados de falsas colunas gregas e pavilhões neoclássicos‟”. Idem para Lippo Karawaci, em 

Bangalore (Davis, 2006, p.120-121). O modelo de paisagem idílica adotada por esses parques 

tematizados são os “subúrbios da Costa Oeste” da Califórnia, com “aglomerações de „casas de 

fazenda‟ exclusivas e prédios de apartamentos com suas próprias piscinas e academias, 

segurança particular intramuros, fornecimento alternativo de energia elétrica durante 24 horas 

e instalações esportivas exclusivas”. No Brasil, em especial no norte da cidade de São Paulo, 
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no entorno norte do Parque Estadual da Serra da Cantareira, seus homônimos alegóricos são 

representados pelos grandes loteamentos residenciais semi-fechados de alto padrão, 

encravados em áreas que deveriam ser legalmente protegidas. Esses loteamentos, como são 

praticamente autônomos em relação aos serviços públicos, buscam alterar a legislação federal 

para a criação de uma figura jurídica híbrida para que possam legalizar o controle e vigília 

desse espaço exclusivo. É o contrato social de Rousseau jogado na segregação socioespacial 

brasileira como em outro exemplo, o de Alphaville.
82

 

Na busca por fugir de um urbano imperfeito, a reclusão das classes abonadas produz 

uma espacialização dessas alegorias de paisagem idílica californiana nas periferias das 

grandes cidades latino-americanas. Nessas, o urbano será produzido já previamente 

envelhecido, com cerquinhas estilo disneylândia, com os lotes dispostos ao redor de um lago 

artificialmente construído, tudo para que haja o nascer de um sol resplandecente no espelho 

d‟água, a iluminar belamente o interior das casas. O pai pode trabalhar de manhã via vídeo 

conferência em seu escritório montado num cômodo da grande casa. De tarde poderá levar 

seu filho para navegar de barco no lago falso. E a noite a terá livre, seja para ler um romance, 

seja para realizar qualquer outro hobby que seu espírito deseje.  

Como vimos, essa visão já ocorre nas orlas periurbanas da metrópole de São Paulo.
83

 

É como se o bom e velho Marx tivesse sido distorcido e seu futuro promissor tivesse sido 

concretizado, não pelos socialistas e sim, pela via neoliberal: Para proteger essa “cota de 

modo de vida comunista”, enquanto há o advento da segurança suburbana, com cercas 

de alta voltagem e muralhas perimetrais na África e na Ásia, o modelo brasileiro segue 

com o uso da condição geomorfológica dos lugares. Na versão brasileira, os condomínios 

são instalados ao longo das rodovias e nas imediações mais periurbanas da cidade, na 

tentativa de conjugar “rápido acesso” com reclusão em paisagens bucólicas e campestres. 

                                                             
82 “no quadrante noroeste da Grande São Paulo. Batizada (perversamente) com o nome do sinistro novo mundo 

do filme distópico de Godard, de 1965 [...] é uma cidade particular completa, com um grande complexo de 

escritórios, um shopping center de alto nível e áreas residenciais cercadas, tudo defendido por mais de oitocentos 

seguranças particulares. Em Cidade de muros (2000), seu estudo merecidamente elogiado da militarização do 

espaço urbano no Brasil, Teresa Caldeira escreva que „a segurança é um dos principais elementos da publicidade 

e obsessão de todos os envolvidos‟. Na prática, isso tem significados justiça com as próprias mãos contra 

criminosos e vadios invasores. Enquanto a juventude dourada da própria Alphaville pode fazer loucuras; um 

morador citado por Caldeira afirma: „a lei existe para os mortais comuns, não para os moradores de Alphaville‟ 

”(Davis, 2006, p.123). 
83 “Embora o objetivo seja a ilusão de profundidade, o dispositivo é superficial. Enquanto a perspectiva implica 

um espaço homogêneo e potencialmente mensurável, o estereoscópio revela um campo agregado de elementos 

disjuntos. Os olhos atravessam a imagem, vendo-a na sua tridimensionalidade. Mas apenas apreendem áreas 

separadas. Uma acumulação de diferenças, uma colagem de diversos relevos. O mesmo mundo não-comunicante 

que produziu a cenografia barroca ou as vistas urbanas de Canaletto” (Brissac, 2006). 
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Nesses interstícios de mundo natural, os muros dão lugar à dificuldade de acesso. 

Entremeados nas densas florestas atlânticas, os condomínios são incrustados num relevo 

de planaltos serranos muito dissecados, chamados no Brasil, Mares de Morros (Ab 

Saber, 2003). Por meio da construção das auto-estradas – e na cidade de São Paulo o 

Rodoanel será um forte indutor de mais desses enclaves cibercalifornianos – será possível, 

pela primeira vez na história do urbanismo sulamericano, reticular uma urbanização 

historicamente produzida nos trópicos, do subdesenvolvimento de tipo cepalino para o tipo 

anglo-saxão. 

Em resumo, o aqui se entende por “paisagem” diz respeito àquelas relações com o 

espaço que “são respostas ao processo produtivo no sentido largo, incluindo desde a 

produção de mercadorias à produção simbólica” (Santos, 2002, p.72, negrito nosso). A 

paisagem é um “palimpsesto” (Santos, 2002, p.104), um conjunto de formas-conteúdo, uma 

“memória viva de um passado já morto” (Santos, 2002, p.106). Em especial, o tipo de passado 

morto a que nos referimos aqui é o wilderness, a região desabitada e selvagem, viva apenas 

como um neomito da visão de mundo ocidental, elemento simbólico poderosamente 

monopolizado pelas grandes corporações.
84

  

Por fim, a Paisagem Cênica é um tipo de reconciliação que busca resolver a cisão 

ontológica do mundo social com o mundo natural através da internalização do wilderness no 

ambiente construído. Para tanto, são realizadas estratégias corporativas como a construção de 

condomínio fechados verticais onde a “natureza” é um quadro na parede, uma paisagem 

mecanizada, um diorama. Daí o termo cênico, que também significa beleza absoluta, intocada. 

Já a Paisagem Idílica é um tipo de reconciliação que busca resolver a cisão ontológica do 

mundo social com o mundo natural através da internalização do Ambiente Construído no 

wilderness. São produzidos os loteamentos de chácaras e condomínios fechados horizontais. 

                                                             
84

 Segundo Mike Davis (2001, p.196), existe uma “crescente preferência nos estudos ambientais pelo conceito de 

“wild” (“selvagem”) como sendo mais rico e mais dialético do que “wilderness” (“região selvagem e 

desabitada”). Os principais filósofos ambientais têm gasto muita tinta criticando o “mito da wilderness” e o 

fetiche do primitivo puro. Como David Rothenberg recentemente lembrou os leitores, Thoreau invocou 

“Wildness” (a condição de selvagem), e não “Wilderness”, como “preservação do mundo”. „A idéia de wildness‟, 

explica Rothenberg, „sempre foi mais profunda do que a de um lugar que existe porque nós colocamos limites à 

sua volta e o chamamos de „wilderness‟[...] Minha preferida é a irônica definição de Gary Snyder que de “wild” 

é, talvez, a própria possibilidade de se ser comido por um leão da montanha”. Destarte o avanço dessa discussão, 

o uso do termo wilderness ainda me parece válido pelo fato da presente pesquisa tratar da produção do espaço 
dos agentes que carregam tal visão de mundo. É a visão de uma região desabitada e selvagem o motor 

teleológico para a produção do espaço em formas funcionais que aqui chamamos Paisagem Cênica e 

Paisagem Idílica. A noção de wild, por isso, parece mais apropriada quando da inserção particular de 

cada indivíduo na busca por esse neomito. 
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Nesses, os moradores desejam compor o quadro na parede. Reproduções espaciais dos 

quadros renascentistas. Daí o termo idílico que também significa bucólico, campestre. 

Essa diferenciação é necessária porque não basta apenas afirmar que há um uso dos 

fundos de consumo pelo capital. São diferentes capitais em ação; diferentes contextos 

geográficos; diferentes arranjos espaciais em produção e em reprodução; diferentes grupos 

sociais afetados.  

Não basta também apenas afirmar que os condomínios fechados são enclaves 

fortificados gerados pela topofobia a São Paulo; são diferentes tipos de empreendimentos para 

diferentes grupos sociais, de classes sociais distintas; são produções de espaço distintas; são 

tantas as diferenciações que é quase impossível de não ocorrer distintas produções de 

ambiente construído.  

Estas produções e os distintos tipos de consumo produzirão diferentes usos e 

ocupações do solo urbano. Muito embora sejam coerentes na totalidade, vinculados à 

lógica do tempo e da estrutura do capitalismo, terão formas e funções distintas. Em 

síntese, os condomínios verticais e os condomínios horizontais representam dois tipos 

distintos de produção do ambiente construído e de consumo dos fundos de consumo, de 

paisagens mecanizadas, de quadros mecânicos, que aqui levam a igual diferenciação 

espacial nos termos Paisagem Cênica e Paisagem Idílica. 

Devemos por tudo isso, refundar o mito da natureza intocada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira parte teve por objetivo apresentar como fundos de consumos valorizados a 

partir da vocação turística de um dado lugar (a venda de uma possibilidade de fugir do 

urbano) são utilizados como subterfúgio para se camuflar a ausência da participação da 

comunidade local na condução democrática de assuntos estratégicos. Através do caso do 

Distrito de Perus foi apresentado que, quando um assunto passa de uma agenda local para um 

interesse global, a presença de grandes atores internacionais contribui para o alijamento dos 

atores menos favorecidos pelo monopólio da informação. Vimos também que tal exclusão não 

representa uma situação isolada no contexto metropolitano e sim, parte de uma estratégia mais 

ampla de construção de um planejamento urbano no qual a cidade é vista como uma 

mercadoria a ver vendida na forma de uma cidade flexível. Como medida para aplacar a 

insatisfação dos atores locais, a vocação turística do fundo de consumo, centralizada na forma 

de um plano local, de bairro, foi à conveniente indulgência encontrada. Se vingasse (por sorte 

não ocorreu) teria sido uma plataforma de teste bem sucedida para os demais 91 distritos do 

Município de São Paulo, a Prefeitura mais rica da América do Sul.  

A segunda parte teve por objetivo apresentar as estratégias de produção desses fundos 

de consumo (escassos no ambiente construído) que são utilizados para justificar a fuga do 

urbano. Como os principais atores do mercado imobiliário já monopolizam os espaços onde é 

possível se vender uma autêntica paisagem cênica, isto é, a copa das árvores, os atores de 

porte médio tem de recorrer a estratégias de marketing pautadas na fina flora da semiótica e 

da tecnologia da informação para a produção de tais localizações. Para tanto, essas técnicas 

pinçam da psicosfera metropolitana símbolos imanentes da memória paulistana relacionados 

com o verde (estradas velhas, córregos periurbanos, espaços verdes periféricos) para induzir 

no consumidor de classe média a concretude da moradia sustentável. Vimos como uma crise 

financeira pode corroer rapidamente essa imagem até mostrar sua verdadeira essência 

oferecida: o mundo natural como uma mera reminiscência.  

A terceira parte teve por objetivo mostrar quais são os interesses que estão por detrás 

da produção dessa paisagem cênica apresentada na primeira e segunda parte: a grande 

reserva de mercado imobiliário que se constitui o entorno dos patrimônios naturais 

tombados. Foi apresentado o termo “tombamento ex officio” que é destinado a defender da 

especulação imobiliária, os principais fundos de consumo da Metrópole, os parques urbanos, 
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dentre eles, o Parque do Ibirapuera, o Parque do Jaraguá e o Parque Estadual da Serra da 

Cantareira. Foi mostrado como esse “filé” se tornou o centro de um conflito fratricida entre 

Estado e Mercado no monopólio da proteção ou liberação das áreas envoltórias. Foi 

apresentado como exemplo a pressão sobre as áreas envoltórias e a constituição de uma 

geografia dos condomínios fechados horizontais que tem desenvolvido estratégias de proteção 

e produção desses espaços. Foi apresentado que mesmo a eficiente ação desse grupo ainda 

mantém o caráter privativo e “saudosista” do fundo de consumo: uma paisagem idílica, 

campestre, ao mesmo tempo onírica e olvidada; igualmente uma paisagem mecânica como o 

caso da produção da paisagem cênica.  

 

 

 

Na sociedade contemporânea, ter acesso as coisas do mundo passa obrigatoriamente 

pela forma mercadoria. Essa é à maneira pela qual toda a vida humana tem de adequar seu 

desejo e sua necessidade. Como foi apresentado, consumir a natureza na forma de uma 

localização para morar no espaço urbano mostra todas as incertezas, inconsistências, limites, 

paradigmas e contradições existentes entre a necessidade humana por natureza e a mercadoria 

produzida para consumi-la. Vimos também que o mercado capitalista, em comunhão com o 

Estado, tende a esmerar no fabrico dessa ponte. Mas, vimos também que esse cuidado não 

elimina suas contradições estruturais que acabam por permear a constituição de suas 

mercadorias.  

Amiúde, a mercadoria paisagem-jardim ainda é produto como todos os outros: a 

reminiscência de algo que falta ao homem, mas, que dele não pertence. A estranheza dessa 

mercadoria salta aos olhos quando a proximidade do consumidor com o consumido denota a 

artificialidade ou, mais especificamente, o caráter euclidiano da proposta capitalista de 

natureza. Foi abordada a conseqüência existencial da cisão permanente do mundo em Espaço, 

Natureza e Sociedade, o que está longe, mas muito longe mesmo da correta compreensão da 

idéia de natureza remanescente em sociedades que não passaram pela fragmentação das 

ciências. Tais sociedades têm muito a contribuir para o futuro e com o pensamento 

geográfico. 
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