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Em Santo André, município da Grande São Paulo, vem sendo implementado 

pela Prefeitura, desde meados dos anos 90, um projeto de intervenção urbana que abranger 

uma área de 12,6 km². Este projeto foi batizado de Eixo Tamanduatehy, em referência ao 

principal rio que corta a área urbana do município, e em cuja várzea se concentram os mais 

importantes eixos de ligação com a capital: o viário (avenida dos Estados) e ferroviário 

(Estrada de Ferro Santos Jundiaí). O Eixo também concentra as unidades industriais, 

comerciais e os bairros residenciais mais antigos da cidade e, desde 1998, vem passando 

por uma série de intervenções urbanas com o intuito de, segundo a Prefeitura Municipal, 

requalificá-lo. Mudanças no padrão urbanístico e funcional serviriam como alavanca para 

atração de novos investimentos e possibilitariam uma melhoria da qualidade de vida na 

cidade. 

Certamente não se trata de um projeto ‘sui generis’. As últimas décadas e, 

mais freqüentemente, os anos 90, registraram a ocorrência de um conjunto de políticas 

urbanas, em geral articuladas pelo poder público, e em parcerias com entidades civis e 

empresas privadas, que visam revitalizar as áreas centrais das cidades ou parte delas. Tais 

projetos têm sido chamados pelo poder público, empreendedores e imprensa em geral, de 

requalificação urbana e/ou revitalização urbana. Internacionalmente, podemos destacar os 

exemplos de: Barcelona, Bilbao, Lisboa, Manchester, Boston e Roterdã. No Brasil: Salvador, 

Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Dentre os casos citados, o mais emblemático é, sem 

dúvida, o de Barcelona e que se transformou em modelo a ser exportado para o mundo. 

De modo geral, tratam-se de intervenções de grande porte, que não se 

realizam isoladamente, mas dentro de um plano de ações coordenadas, que se projetam 

sobre áreas construídas ou consolidadas das cidades, na maior parte das vezes o centro 

histórico ou área de expansão deste, tidas como degradadas. A realização destas 

intervenções, portanto, faz parte de um planejamento que tem sido levado a cabo pelo poder 

político local, em parceria com empresas privadas. 

VAINER (2000), estudando o caso do Rio de Janeiro, Sanchez (2001), o de 

Curitiba, e Tello e Benach(2004), o de Barcelona, identificam estas políticas espaciais no 

âmbito do que se convencionou chamar de planejamento estratégico. Segundo Souza 
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(2002), a denominação planejamento estratégico tem sido utilizada para expressar modos 

distintos de planejar, embora tenha se destacado o caráter empresarial destas práticas, 

como fica evidente no caso do Rio de Janeiro. Neste tipo de planejamento, enfocam-se 

principalmente os projetos urbanísticos; o interesse público é colocado em segundo plano 

em detrimento do interesses privados, notadamente os do capital imobiliário. 

No caso específico do projeto Eixo Tamanduatehy, pode-se notar, através 

dos documentos produzidos pela Prefeitura Municipal da cidade que, em seu breve período 

de existência, há uma evidente descontinuidade no que se refere aos objetivos e ações. Se, 

num primeiro momento, a ênfase estava na construção de uma nova centralidade 

metropolitana, marcada pela ação do poder local e viabilizada através da flexibilização de 

leis urbanísticas, parcerias e permutas para a expansão de novos empreendimentos, a partir 

de 2002, a palavra chave do projeto passa a ser ‘urbanismo includente’. A despeito desta 

mudança de nomenclatura, é possível identificar vários pontos em comum com os demais 

projetos citados em outras localidades: estes planos emergem e são colocados como saída 

para uma situação de crise da cidade ou de sua degradação; busca-se reconstruir formas 

espaciais do passado, integrando-as, porém, a formas e funções do presente; as 

intervenções visam, fundamentalmente, atrair investimentos, embora tenham, muitas vezes 

uma retórica social; consolidam-se a partir de uma ampla estratégia de ‘marketing’ com o 

objetivo de dar visibilidade não apenas ao projeto, mas à cidade; são realizadas por meio de 

ações integradas entre o poder público e a iniciativa privada e, embora realizadas em partes 

da cidade, são veiculadas como iniciativas que mudam a qualidade de vida na/da cidade 

como um todo. 

Em nosso entendimento, a análise destes projetos, do ponto de vista de sua 

espacialidade, implica na compreensão da articulação deste ‘fenômeno’ específico com uma 

totalidade espacial, hoje pautada no processo de mundialização. 

Parte-se do pressuposto de que o espaço é um produto histórico e social, das 

relações que se estabelecem entre os homens e destes com a natureza, a partir do trabalho, 

criando, em cada momento não apenas bens, mas também relações sociais, valores, 

cultura, ideologia e o espaço, em função do grau de desenvolvimento das forças produtivas. 

No capitalismo, as necessidades colocadas pelo processo de reprodução do capital 

definem, em última análise, as determinações gerais do processo de produção do espaço, 

este mesmo entendido não apenas enquanto produto, mas meio e condição para sua 

concretização. Por outro lado, o espaço é também condição de reprodução da vida humana, 

o que leva necessariamente à existência de conflitos que emanam do e se revelam no 

espaço. 
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A cidade capitalista (especialmente após a industrialização) aparece como 

locus privilegiado para a concretização deste processo, pois concentra meios de produção, 

pessoas, infra-estrutura e coloca-se como mediação entre a ordem local (o plano da 

imediatice, do habitar, das relações entre pessoas e grupos) e a ordem distante (as 

necessidades e racionalidade das grandes instituições, Estado, igreja, corporações) 

segundo Lefebvre (2001). Ainda segundo o autor, vivemos num momento de constituição da 

sociedade urbana, marcado pelo processo de implosão-explosão da cidade, no qual as 

tensões entre o espaço que se mantém como valor de uso e o valor de troca se 

aprofundam. 

As necessidades de acumulação impõem uma produção espacial 

caracterizada pelo fato de que parcelas cada vez maiores da cidade vão se convertendo em 

áreas privadas, normatizadas, e isto não diz respeito apenas às demandas do processo 

produtivo (produção, distribuição, circulação e troca), mas também às áreas destinadas às 

diferentes necessidades de reprodução da vida. O espaço, produzido socialmente e 

apropriado privadamente, converte-se em mercadoria, vendido aos pedaços, fragmentado. 

No momento atual, em que a produção de estrutura em nível mundial, definindo uma rede 

de fluxos financeiros, de mercadorias, de informações, de valores, aprofunda-se a divisão 

social e espacial do trabalho e a hierarquização dos lugares. 

As metrópoles se fortalecem, desta forma, num processo contraditório: 

consolidam o seu papel de centros de comando nas relações estabelecidas e, ao mesmo 

tempo, estendem seu domínio, constituindo uma multiplicidade de centros e/ou redefinindo 

novos centros. 

O projeto Eixo Tamanduatehy, lançado em 1998, na segunda gestão do 

prefeito Celso Daniel e delineado a partir das sugestões propostas por consultores 

internacionais, como Jordi Borja, Andrés Rodrigues Pose e Alain Lipietz, pode ser 

compreendido à luz desta análise. 

A justificativa para esta iniciativa estava fundamentada em diagnósticos que 

apontavam para uma ‘desorganização do território, com a perda de unidades fabris e o 

inchamento de bairros periféricos’ (PMSA:1999). O projeto foi apresentado como a 

possibilidade de constituir na metrópole, um novo eixo de centralidade. 

 Naquele momento, o Instituto Pólis destacou, em pesquisa realizada a 

pedido da Prefeitura, que a cidade apresentava um comércio muito dinâmico e diversificado, 

tanto no que se refere aos setores quanto às classes sociais. A mesma pesquisa também 

ressaltou a avaliação da população sobre a cidade, destacando a sensação de perda em 

função da queda da produção e transferência ou fechamento de unidades industriais 

(PMSA: 2000). A perda do potencial industrial do município passou a ocupar lugar de 
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destaque entre técnicos e secretários da Prefeitura, imprensa local, empresários e dirigentes 

sindicais. Em geral, os diagnósticos e análises elaborados apontavam para uma situação de 

crise econômica e social, pois o fechamento ou diminuição da produção industrial geraria 

perda de arrecadação e de empregos, o que levaria à redução na atratividade para novos 

investimentos. Ao mesmo tempo, o crescimento do setor terciário não avançado 

(especialmente shoppings e supermercados) apontaria para uma mudança no perfil 

econômico e queda do poder de compra. 

Grandes áreas e imóveis abandonados, ou com novos usos, ao longo da 

ferrovia e das avenidas que acompanham o curso do rio Tamanduateí, marcavam e 

marcam, no plano da paisagem, o fechamento ou transferência de unidades industriais. Este 

trecho do tecido urbano do município, já distintivo pela descontinuidade de construções, 

passou a ter ainda maior aspecto de ‘degradação’ , na visão da prefeitura e da imprensa 

local. 

Ao ser indicado como uma resposta à crise, a partir de intervenções e 

políticas urbanas espaciais, à medida que ‘definiria um novo eixo de centralidade 

metropolitana’ e que é abordado como ‘um programa de requalificação da área de modo a 

potencializar os investimentos públicos e privados já previstos a partir dos quais novos 

investimentos serão atraídos’ (PMSA: 2001), o projeto apontado como uma estratégia de 

redefinição do papel da cidade revela o processo de produção espacial da metrópole, 

marcada pela constituição de novos centros, sob a lógica da mundialização do capital e da 

sociedade urbana. 

 De um lado, a iniciativa de elaboração do projeto Eixo Tamanduatehy tem 

uma positividade, pois indica a tentativa da Prefeitura Municipal – através do planejamento 

público - de tentar intervir num processo que produzia perda significativa de arrecadação de 

tributos e redução da oferta de emprego e da massa salarial, num momento em que a onda 

neoliberal pregava a redução do papel do Estado. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a origem destas mudanças que se projetam 

no município encontram-se em determinações macroeconômicas, o que colocava já naquele 

momento uma série de limitações ao poder local. Por outro lado, o próprio pressuposto 

desta intervenção delimitava seus objetivos: buscar definir na metrópole um novo centro de 

negócios imobiliários e de concentração de serviços especializados, através de intervenção 

urbanística que qualificasse parcelas do espaço para estes negócios. 

A maior parte da área que envolve o projeto é composta de imóveis 

particulares, o que tem implicado nas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, 

nas chamadas operações urbanas, realizadas com autorização do legislativo municipal, pois 

em geral refere-se a alterações pontuais em lei de zoneamento, permitindo a ocupação do 
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solo em condições especiais, permuta de áreas, mudanças na estrutura viária ou doação de 

terrenos, tendo como contrapartida a execução de obras ou o pagamento de parte delas, 

especialmente as relativas à melhoria ou implantação de equipamentos públicos. Estas 

operações têm sido coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município, 

que criou em sua estrutura uma coordenadoria para as ações pertinentes ao Eixo. 

Entre 1998 e 2002, doze intervenções (entre operações urbanas, permutas e 

parcerias) foram efetuadas no Eixo Tamanduatehy. Dentre as empresas ou investidores 

envolvidos nestas operações, temos o grupo Cyrella, o grupo hoteleiro Arcor (Íbis-Mercure), 

o grupo Carrefour, o grupo Pão de Açúcar e o grupo Pirelli, conforme quadro abaixo. 

Intervenções urbanas do projeto Eixo Tamanduatehy (entre 1998 e 2002*) 

Características básicas 
Data 

Grupo 
envolvido Empreendedor Poder Público 

I-ABC Plaza 
Shopping – 
(Cyrella) 

Duplicação de via e infra-
estrutura (saneamento, 
iluminação, paisagismo) 

Flexibilização de índice 
urbanístico para construção do 
shopping 

Agosto/98 

II-Rede Arcor 
(hotéis Íbis e 
Mercure) 
 

Cessão de área privada 
para ampliação de parque; 
custeio de parte das obras 
de revitalização do mesmo 

Flexibilização de índice 
urbanístico para construção do 
complexo hoteleiro 

Setembro/98 Grupo Quality Construção de 
equipamento educacional 
(não terminado) 

Flexibilização de índice 
urbanístico para construção de 
Flat 

Agosto/99 Grupo Extra e 
Madeirense 

Ajardinamento de área 
privada com uso público 

Não houve 

Agosto/99 Grupo Pirelli Duplicação e urbanização 
de avenida; 
Reconstrução de escola; 
Construção de mini-parque 
público; Custeio de parte 
de cobertura para rua 
central 

Flexibilização de índice 
urbanístico para construção; 
Desapropriação de área 
residencial e comercial; 
Autorização para demolição de 
escola municipal; 
Permuta de área 

1999 Tersa Duplicação de via e 
urbanização; 

Flexibilização de índice 
urbanístico; 
Permissão de exploração do 
empreendimento por 25 anos 

Janeiro/00 Sé 
Supermercados 

Construção de praça em 
área de favela 

Alteração de zoneamento 

Fevereiro/00 Uniabc 
(Univ. Privada) 

Permuta de área; 
Execução de obra viária e 
urbanização 

Permuta de área; 
Flexibilização de índice 
urbanístico; 

Junho /01 Grupo Pão de 
Açúcar 

Reconstrução de área 
verde; 
Obras de sinalização e 
iluminação no entorno 

Flexibilização de índice 
urbanístico, permitindo 
ampliação de supermercado, 
com posto de gasolina 

Setembro/01 Grupo Carrefour Construção de 
equipamento de lazer e 
ajardinamento em área 
privada de uso público; 
Alargamento de via, 
sinalização e iluminação 

Flexibilização de índice 
urbanístico, permitindo 
construção de supermercado 
com posto de gasolina 

Dezembro/01 Global Shopping s/ informação s/ informação 
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(execução da 
fase 1) 

Janeiro/02 Sest/ Senat Execução viária s/ informação 
*Fonte: DPU/PMSA – arquivos em CD rom –(quadro de elaboração da autora) 

O aprofundamento da pesquisa permitirá o conhecimento mais detalhado de 

todas estas intervenções, mas de antemão, a participação destes grupos parece indicar que 

o caráter da centralidade almejada é o da valorização dos investimentos e negócios, 

embora, em todas estas parcerias e operações, a Prefeitura ressalte o ganho qualitativo 

com ampliação de áreas verdes e lazer. Neste aspecto, é importante salientar que parte 

destas áreas encontra-se dentro dos empreendimentos e, embora de acesso livre, não se 

pode dizer que se trata de espaços públicos; melhor seria considerá-los de uso coletivo. 

Também significativo é o fato de que o ajardinamento (ou urbanização) contempla um único 

modelo, apresentado pelo Depav (Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura 

Municipal), na tentativa de criar uma identidade e homogeneidade paisagística, que acaba 

por valorizar os próprios empreendimentos. Em entrevista realizada, soube-se que o grupo 

Carrefour, por exemplo, pretende aplicar o modelo criado para sua unidade situada na área 

do Eixo em Santo André, (que implicou em dotar a área ocupada pelo supermercado de 

uma faixa arborizada margeando todo o terreno do empreendimento) em outras unidades, 

pois a valorização do ambiente é significativa para atrair os clientes. O mesmo pode-se dizer 

das obras realizadas pelos empreendedores do shopping ABC Plaza e dos Hotéis, na 

Avenida Industrial. A duplicação da via, o asfaltamento e sua iluminação viabilizam o 

acesso, os ajardinamentos e as obras feitas no parque público, qualificam a paisagem e 

atraem clientes e novos empreendimentos, como por exemplo, um edifício residencial de 

altíssimo padrão implantado ao lado dos hotéis e que apresenta, em sua publicidade, como 

vantagem comparativa em relação a outros do mesmo porte: ‘a localização privilegiada’ e a 

‘vista exclusiva para o parque’, 

Outra intervenção emblemática foi batizada de Cidade Pirelli, em referência à 

multinacional italiana, ‘parceira’ da Prefeitura no empreendimento. O terreno da empresa era 

cortado por uma avenida que serve de interligação entre o município vizinho de Mauá e 

Santo André. Esta propôs uma permuta de terras com a Prefeitura com o propósito de 

unificar as terras que compõem sua fábrica, comprometendo-se a arcar com os custos de 

implantação do novo arranjo viário. Ocorre que a troca envolvia a desapropriação de 47 

unidades familiares, 9 unidades comerciais e de uma Escola Municipal de Educação Infantil. 

A Pirelli concordou em acertar os valores da desapropriação em troca da isenção do IPTU. 

Inicialmente, os valores apresentados para a desapropriação eram extremamente baixos, o 

que levou a uma reação imediata dos moradores e à organização de um movimento que 

colocava em cheque o projeto. Para além dos valores, muitos começaram a questionar 

também a perda do lugar, da identidade que possuíam em função das relações que 
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estabeleceram a partir do cotidiano (boa parte dos moradores lá estavam por décadas). Pela 

força do movimento e o impacto causado numa disputa com uma multinacional, os 

moradores conseguiram aumentar o valor das indenizações pagas, o que, 

contraditoriamente, levou à desarticulação do mesmo. A área foi desapropriada e os imóveis 

demolidos, assim como a escola (construída posteriormente pela empresa em local vizinho). 

A Pirelli apresentou à Câmara Municipal, à Prefeitura e à sociedade como um todo que, no 

terreno (agora contínuo), seria construído um megaespaço, com investimentos de cerca de 

200 milhões de dólares, contemplando escritórios, lojas, praça de alimentação, centro de 

convivência, rua 24h, entre outros. 

Em contrapartida, além do remanejamento viário, a empresa também ajudou 

a arcar com os custos da cobertura artificial da principal rua de comércio de Santo André: a 

rua Coronel Oliveira Lima (também parte das obras do Eixo) e realizou obras de 

ajardinamento e construção de um mini-parque público. Embora as obras de contrapartida 

tenham sido realizadas pela Pirelli, até hoje o projeto não se efetivou. Segundo é possível 

depreender das informações do jornal regional, a empresa aguardava maior valorização da 

área para buscar outros parceiros no empreendimento. Estes dados sinalizam os caminhos 

do projeto Eixo Tamanduatehy, pautado na necessidade de construir uma ‘outra cidade’ 

mais moderna, atrativa para os investimentos, na qual os espaços públicos são um mero 

adereço na fragmentação produzida pelo mercado e propriedade privada. 

Apesar dos discursos, na prática, quem arcou com as desapropriações foi a 

própria Prefeitura, uma vez que ela abriu mão de receita do IPTU por 5 anos. 

Para Damiani (1999), a cidade é transformada em objeto de troca e de 

consumo, não apenas porque é receptáculo e abriga os agentes e processos econômicos, 

mas principalmente porque é determinante para o seu desenvolvimento. A potência do 

mercado se instala, reafirmando a cidade como centro privilegiado da acumulação de 

capital, na qual explodem as contradições: a fragmentação do solo pela propriedade privada 

e as necessidades de reprodução da vida, miséria e o luxo, a grandiosidade arquitetônica, a 

homogeneidade e a segregação. 

Ainda segundo a autora, vive-se um período no qual a urbanização pode ser 

considerada um setor produtivo, portanto, muito mais do que uma simples conseqüência da 

industrialização: 

“A produção do espaço envolve, francamente a indústria da construção, 

pesada e civil, e outros subsetores agregados, os conhecimentos de arquitetura e 

urbanismo e uma inserção do Estado potencializada – como contratante, na criação de 

normas, códigos e legislações, etc. Gravita em torno e a partir da cidade, mais amplamente 

do tecido urbano. (pág.122)”. 
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Segundo um dos ex-coordenadores do projeto Eixo Tamanduatehy, Horácio 

Galvanese: “A operação urbana lida com a lógica do mercado. Só é possível deslanchar se 

o setor imobiliário tiver interesse”.(LIVRE MERCADO: 2002). Pode-se inferir que a lógica 

que comanda a realização do projeto é a de viabilizar a reprodução do capital, sobretudo 

das frações do capital imobiliário, através das intervenções que viabilizem a repartição e 

valorização de parcelas da cidade. Neste sentido, o projeto coloca-se como a possibilidade 

de um novo vetor de investimentos na metrópole e a ‘revitalização’ ou ‘requalificação’, como 

um setor produtivo. 

O local projetado e construído a partir do mundial 

A forma como o projeto foi elaborado e lançado também pode ser utilizado 

como ponto de partida da análise, posto que pode ajudar a revelar o seu sentido. 

Inicialmente, como já dissemos, três especialistas internacionais estiveram na cidade, a 

convite da Prefeitura para colaborar na elaboração de um diagnóstico e da linha-mestra para 

o projeto, que aponta para a atração de investimentos e, ao mesmo tempo, valorização de 

espaços públicos como forma de garantir ‘uma nova identidade e qualidade urbana’ (PMSA: 

2001). Destes especialistas, Jordi Borja, em conjunto com a arquiteta brasileira Raquel 

Rolnik, tornaram-se consultores do projeto e a Prefeitura Municipal nomeou dois 

coordenadores para sua execução. O escritório de Silvio de Ulhoa Cintra criou uma 

logomarca, com um símbolo e o nome Eixo Tamanduatehy, selo que deveria ser utilizado 

em todos os empreendimentos realizados neste espaço, bem como nas publicações 

referentes a este. 

A equipe de consultores e coordenadores solicitou a quatro arquitetos a 

apresentação de propostas para o Eixo Tamanduatehy, três deles internacionais: Christian 

de Portzamparc (França), Eduardo Leira (Espanha-Madri), Joan Busquets (Espanha-

Barcelona) e o brasileiro Cândido Malta. Os quatro projetos, depois de apresentados em 

grande estilo na cidade, foram expostos na 4ª Bienal Internacional de Arquitetura de São 

Paulo. Tratava-se de dar visibilidade ao projeto e à cidade. Tello e Benach (2004) acentuam 

o papel que o marketing exerce neste modelo de planejamento. Analisando o caso de 

Barcelona, constataram que, realizar e/ou participar de eventos internacionais, torna-se uma 

estratégia importante para ‘colocar a cidade no mapa do mundo’ e, com isto, torná-la atrativa 

aos investidores. 

Embora o projeto seja uma iniciativa local para a tentativa de sair de uma 

situação de crise e, ao mesmo tempo projetar o futuro, ele se efetiva a partir de elementos e 

processos que apontam para a constituição de um espaço mundializado, no qual as cidades 

tornam-se mercadorias e passam a competir por investimentos em escala mundial. 
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A mundialização do capital, que ganha novos contornos e se expande nos 

anos 90, coloca-se como pano de fundo desse processo. Não cabe aprofundar aqui esta 

discussão; no entanto, faz-se necessário apontar o contexto no quais as propostas de 

intervenção e planejamento nas cidades são apresentadas e elaboradas na atualidade. 

A transição - diferencial no tempo e espaço - do modelo fordista para um 

novo regime de acumulação, chamado de flexível, revela e produz mudanças na estrutura 

produtiva e na lógica da acumulação do capital, alterando padrões de localização das 

atividades produtivas, reforçando o papel de alguns setores de atividade e enfraquecendo 

outros, em função das novas necessidades da acumulação, como aponta BENKO 

(1999:38). 

“Observam-se numerosas mutações tanto no nível da produção como de sua 

geografia. No nível da produção: polivalência, implicação de assalariados, trabalho de tempo 

parcial, nível de formação; recursos às máquinas produzidas pela tecnologia de informação; 

materiais novos e combinações novas de materiais; novas divisões do trabalho e 

comunicações mais rápidas. A relação entre finanças e produção se desloca igualmente. 

Novos espaços industriais se constituíram, muito embora não seja traço novo do 

capitalismo. Por outro lado, sobrevêm profundas mudanças na organização dos velhos 

centros industriais. Em certos setores e regiões, a produção em massa virtualmente se 

desmoronou (como a eletrônica e suas aplicações domésticas nos Estados unidos), ao 

passo que em outros ela foi galvanizada”. 

Na lógica destas transformações, aprofunda-se a concentração do capital, 

com as fusões e incorporações, ao mesmo tempo em que o Estado redefine seu papel. Para 

SANTOS (2000), a globalização não dirimiu a importância dos Estados Nacionais, mas 

alterou a política dos Estados, transformando-a em política das empresas. É neste 

panorama que se pode compreender a crise do Estado e das políticas públicas nas últimas 

décadas. 

Ao mesmo tempo, a já citada reestruturação produtiva, a ampliação das 

técnicas e da tecnologia, sobretudo da informação e a maior fluidez do capital financeiro já a 

partir dos anos 80, fortalece a articulação entre os lugares, especialmente entre as cidades. 

Para SASSEN (1998), as cidades não são apenas depositárias destas mudanças, mas a 

condição para a realização da mundialização do capital, que se efetiva a partir de uma rede 

de cidades e lugares mundiais. No início dos anos 90, a autora afirmava que se poderia 

chamar de cidades mundiais apenas algumas metrópoles como Nova York, Tóquio, 

Londres, Los Angeles, São Paulo, Hong Kong, Toronto, Sydnei. Estas cidades seriam 

pontos de comando da economia mundial por concentrarem a produção de inovações, as 

finanças e os serviços especializados. Para além delas, um ”vasto território que se tornou 
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cada vez mais periférico e cada vez mais excluído dos grandes processos econômicos que 

alimentam o crescimento econômico da nova economia global” (pág. 17). 

Assim, nem todas as cidades apresentam as condições para a realização e 

atração de novos investimentos imobiliários, produtivos e financeiros que as necessidades 

do processo de acumulação impõem; é preciso garantir a presença de serviços 

especializados, concentração de mão-de-obra qualificada, de infra-estrutura informacional, 

de transportes, de hospedagem e segurança, além de um mercado diversificado e aberto 

aos novos investimentos. 

Se as atividades de comando da economia mundial centralizam-se em 

poucos lugares, é possível pensar que os grandes projetos de intervenção nas cidades que 

vêm sendo implantados a partir da década de 90, visam dotá-las de condições para 

competir por investimentos de grande porte. 

Segundo CARLOS (1996), a partir dos anos 70, o capitalismo conhece uma 

nova fase, na qual o aumento da mais-valia em escala mundial e o desenvolvimento das 

forças produtivas são colocados em cheque. O Estado, consolidado em escala mundial, cria 

mecanismos que assegurem o crescimento do capital industrial, ao mesmo tempo em que 

viabiliza o deslocamento do capital para outros setores da economia, como o lazer, o 

turismo, o entretenimento. Neste processo: 

“Ocorre que agora não se vendem mais tijolos ou habitação, mas cidades. O 

espaço entra na troca, torna-se mercadoria; áreas antes desocupadas entram na 

comercialização, posto que ocupada por novas indústrias, como a da cultura, do turismo e 

do lazer” (pág.125). 

Borja e Forn (1996), apresentando política urbana desenhada em Barcelona a 

partir do final dos anos 80 e década de 90, e defendendo a constituição de uma política 

européia para as cidades, como modo de viabilizar o próprio processo de unificação 

continental, afirmam ser necessário um planejamento estratégico para as cidades, de modo 

que o setor público em diferentes níveis se articule com a iniciativa privada, para garantir 

sua eficácia econômica. 

Neste processo, o papel do poder público local é fundamental, instituindo 

políticas urbanas, fomentando parcerias, instituindo novas regulamentações, criando 

agências facilitadoras, nas quais participam governos e iniciativa privada, para garantir a 

chamada competitividade das cidades. 

“A mercadotecnia da cidade, vender a cidade, converteu-se, portanto, em 

uma das funções básicas dos governos locais e em um dos principais campos de 

negociação público-privada” (Borja e Forn,1996,pág.33). 
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VAINER (2000), analisando criticamente o papel do planejamento estratégico 

na definição de novas políticas urbanas, aponta que, via de regra, parte-se do pressuposto 

de que as cidades são concebidas como agentes econômicos, que devem competir para 

captar investimentos internacionais. Ainda na sua visão, este planejamento parte de uma 

visão, tornada consensual, de que existe uma crise que é, sobretudo, de eficácia e de que a 

parceria entre o poder público e os agentes privados pode gerar uma liderança positiva, 

capaz de preparar e conduzir a cidade à superação desta crise, através, da promoção dela 

no mercado, cada vez mais mundial. Trata-se de vender espaços para convenções e feiras, 

grupos hoteleiros, parques industriais, tecnológicos e/ou turísticos. Ou seja, trata-se de 

colocar a cidade à disposição de um grupo seleto de investidores, e visitantes. 

Lefebvre (2004) faz duras críticas ao urbanismo, apontando-o como ideologia 

que dissimula estratégias de classe, quando considera que é através do urbanismo que a 

racionalidade do Estado e dos interesses dominantes se projetam no espaço para perpetuar 

a dominação. Como exemplo, trata de Paris, sob o comando de Haussman, da arquitetura 

de Gropius e da Bauhaus, definindo espaços funcionais, elitizados e institucionais. Através 

dos projetos urbanísticos, a cidade implode, ao mesmo tempo em que se dissemina sobre 

um território mais amplo, transformando espaços de uso em espaços de consumo, gerando 

novas centralidades. 

Ainda que não se trate de um projeto de expansão de área urbana, a forma 

como o projeto Eixo Tamanduatehy foi elaborado e conduzido até 2001 parece revelar esta 

problemática. No entanto, sua execução não tem se realizado sem resistências, no âmbito 

dos movimentos populares e da sociedade civil, e mesmo de alguns setores do próprio 

poder público. Em seminário realizado em dezembro de 2000, por exemplo, com a 

participação de pesquisadores e técnicos, funcionários municipais, empreendedores, 

vereadores, e representantes de movimentos populares, principalmente de moradia, 

algumas intervenções apontaram para o perfil notadamente mercadológico que configurava 

o modelo em execução. 

Embora não seja possível, neste momento, analisar a profundidade das 

alterações, cabe registrar que a partir de 2002, documentos da Prefeitura que tratam do 

projeto passaram a enfatizar a necessidade de participação popular nas decisões, inclusive 

a partir da construção do plano diretor do município, e que foram introduzidas mudanças no 

seu escopo, estabelecendo-se os seguintes eixos fundamentais: habitação, saneamento, 

inclusão e acessibilidade, numa tentativa de transpor a orientação do projeto do plano das 

intervenções físico-territoriais. Na sua logomarca, foi incluída a expressão ‘urbanismo 

includente e participativo’. A continuidade da pesquisa nos permitirá avaliar com a clareza 

necessária o âmbito das mudanças que se produziram, bem como a sua natureza e 

alcance. No entanto, pelo exposto, pode-se compreender a trajetória do projeto Eixo 
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Tamanduatehy à luz de uma política urbana no contexto da mundialização e fragmentação 

do espaço, que tem na metrópole o ‘locus’ preferencial de sua realização, com a produção 

de uma policentralidade econômica. 
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