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Megacidades  

Novas configurações urbanas 

 

 

A megacidade é resultado de um processo de desenvolvimento assimétrico e desigual. 

Investimentos intensivos em enclaves corporativos e habitacionais convivem com a 

desindustrialização e o abandono de vastas regiões da cidade. Uma combinação de dispersão e 

integração global criou um novo papel estratégico para as grandes metrópoles, com mudanças 

massivas na sua base econômica, organização espacial e estrutura social. Uma 

descontinuidade sistêmica se estabelece entre a cidade global e seus respectivos países, entre 

os diferentes setores de uma mesma cidade (Sassen, 1991).  

A mobilidade internacional do capital e sua velocidade crescente engendram formas 

específicas de articulação entre as diferentes áreas geográficas. Surgem novas formas de 

concentração locacional, resultantes da mobilidade do capital e de sua dispersão geográfica. 

Uma mudança na geografia das atividades econômicas que implica a constituição de novas 

relações entre os vários componentes de cada locação particular. Um espaço ao mesmo tempo 

centralizado em locações estratégicas e transterritorial, na medida em que conecta sítios que 

não são geograficamente aproximados.    

Como transformações em cidades como São Paulo responderam a essa dinâmica? A 

megacidade indica a constituição de novas formas espaciais, resultantes do impacto da 

globalização (Castells, 1999). Uma configuração caracterizada pelas conexões funcionais 

estabelecidas em vastas extensões de territórios, mas com muita descontinuidade em padrões 

de ocupação do solo. As hierarquias sociais e funcionais das megacidades são indistintas e 

misturadas em termos de espaço, organizadas em setores reduzidos e improvisados, com 

focos inesperados de novos usos.  

Será o urbanismo capaz de inventar e implementar na escala requerida pelo 

desenvolvimento demográfico e espacial das cidades? A urbanização pervasiva modificou a 

condição urbana para além de todo reconhecimento. Um novo urbanismo é requerido, capaz 

de expandir noções, negar fronteiras, descobrindo múltiplas composições. Manipular infra-

estrutura para intensificações e diversificações permanentes, irrigando territórios com 

potencial. Gerar uma massa crítica de renovação urbana (Koolhaas, 1995). 
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Em São Paulo, essa configuração urbana fora de equilíbrio, essa geometria variável, se 

evidencia na região leste. A Zona Leste tornou-se uma área estratégica no desenvolvimento 

urbano e social da metrópole. Palco da imigração e da primeira industrialização da cidade, a 

região atravessou longo período de desinvestimento, além da implantação de grandes 

sistemas de transporte. Recentemente surgiram ali enclaves corporativos e condomínios 

habitacionais modernizados. A área também foi alvo de grandes projetos internacionais de 

desenvolvimento urbano, nos moldes daqueles que reconfiguraram as metrópoles mundiais.  

Como as transformações espaciais e tecnológicas da economia globalizada atuam nas 

grandes metrópoles? A concentração de atividades globalizadas constitui espaços 

internacionalizados no coração destas grandes áreas urbanas, na medida em que as maiores 

empresas produtoras de serviços desenvolvem vastas redes de conexões multinacionais. Esta 

mecânica engendraria uma profunda reestruturação urbana destas metrópoles. Desenvolvem-

se grandes projetos de reurbanização de áreas até então de baixa ocupação ou marginais, para 

novos usos empresariais ou residenciais, acarretando uma reconstrução em grande escala das 

cidades. A matriz espacial é constantemente reconfigurada, com a formação de novas e 

altamente instáveis territorializações (Soja, 1990). Estas áreas, agora parte do mercado 

imobiliário global, tornam-se palco de grandes projetos de redesenvolvimento urbano.  

A proposta de construção de um mega-edifício na zona leste de São Paulo _ uma 

pirâmide de 510 metros de altura (108 andares), abrigando centro de convenções, museus, 

shopping centers, teatros, restaurantes, escritórios, hotel e apartamentos, por onde 

circulariam diariamente 80.000 pessoas _ afinal suspensa por razões financeiras e políticas, 

apontava exemplarmente para uma mudança qualitativa no desenvolvimento urbano da 

cidade, com a implantação de projetos característicos do processo de globalização das 

metrópoles internacionais. A mudança de escala, com a brutal verticalização da área, a criação 

de um grande complexo dotado de infra-estrutura autônoma e a reconfiguração urbanística de 

toda a região são indicativos de uma nova etapa do processo de reestruturação da 

espacialidade metropolitana. 

A torre implicaria uma profunda transformação nos padrões de ocupação social da 

cidade. A construção do mega-edifício converteu-se num dos principais pontos do programa 

de reurbanização da região central de São Paulo. Mas a ocupação de imensas áreas por 

grandes complexos corporativos, tal como determinam os projetos de desenvolvimento 

urbano em escala global, seria o único modo em que se opera a reconfiguração da cidade? A 

reestruturação urbana em escala global de São Paulo deve necessariamente se fazer apenas 
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segundo os padrões estabelecidos pela especulação imobiliária e o capital financeiro 

internacional? Quais outros processos estariam ocorrendo neste contexto tão amplo e 

complexo?  

Na zona leste, a implantação de vias de trânsito expresso e de novos empreendimentos 

imobiliários e comerciais se faz em enclaves desconectados do antigo traçado urbano, 

fragmentando por completo o tecido da área. Surgem núcleos modernizados _ áreas de 

condomínios residenciais, edifícios corporativos, shopping centers e franquias comerciais _ 

que se repetem periodicamente ao longo das principais avenidas.  

Os grandes empreendimentos viários determinaram a dinâmica da reestruturação 

urbana. O adensamento da metrópole dificulta a implantação de novos eixos. A sobreposição 

de vetores viários foi então a solução encontrada para garantir acessibilidade nas diversas 

escalas do território. Mas esse processo tem um impacto local: transforma o sistema viário em 

obstáculo, exigindo a criação de transposições (viadutos e passarelas) cada vez maiores e mais 

complexas. 

Ocorre uma completa remontagem da geografia urbana da área, cujo sentido só pode 

ser entendido em grande escala. Espaços mais distantes tornam-se mais próximos, porque 

mais acessíveis. Outros mais próximos tornam-se distantes, porque de difícil acesso. A 

percepção do espaço passa a ser determinada pela velocidade, inviabilizando o 

reconhecimento pedestre, típico das configurações locais tradicionais. Os antigos espaços 

públicos, agora inacessíveis, perdem toda significação e uso, transformando-se em terra-de-

ninguém.  

Criam-se bolsões, espaçamentos no tecido urbano, ocupados por estruturas 

consolidadas e programas rígidos. Essas atividades se reorganizam em ilhas que se conectam 

através de áreas ainda densamente construídas, que passam a ser ocupadas por outras 

configurações econômicas e sociais. As formas mais extremas de modernização convivem com 

novas condições urbanas _ informais, transitórias, clandestinas _ geradas pela integração 

global. 

Em São Paulo, a desindustrialização tem sido a base em torno da qual giram os outros 

aspectos da reestruturação urbana. As condições para a reorganização da espacialidade 

metropolitana, para ajustá-la às exigências do capital globalizado, passam pela remoção das 

operações industriais. O resultado da desindustrialização é o terreno vago (Solá-Morales, 

1995). Estes espaços indefinidos e incertos encarnam as oscilações, a instabilidade, do tecido 

urbano. Aparentemente desprovidos de atividades, são espaços que existem fora das 
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estruturas produtivas e dos circuitos da cidade, remanescentes das diversas operações de 

reconfiguração de suas regiões em escalas mais amplas e complexas. 

Aqui, a velocidade das transformações no espaço urbano se contrapõe à inércia material 

do mundo fabril. Uma proliferação de galpões industriais transformados em depósitos e áreas 

de demolição convertidas em estacionamentos. O construído permanece, ocupando lugar, 

convertido em obstáculo. Escombros amorfos que resistem ao movimento. A dinâmica 

metropolitana opera uma supressão de todo sentido de continuidade espacial. Tudo o que se 

tem são formas dispostas sem proporção nem medida comum. Neste espaço dominado pelo 

caos e a turbulência, cada local não tem mais um tecido onde se encaixar. Espaços fraturados 

que remetem sempre para outro lugar. Vazios testemunhando atos de remoção. O interstício é 

o paradigma da metrópole contemporânea. 

Território do informe, trata-se de uma área dominada por uma dinâmica entrópica. Uma 

força que aspira todos os intervalos entre os pontos do espaço, abolindo as distâncias, 

provocando uma lenta dissolução no indiferenciado. Ela coloca a questão do limite, dos 

contornos. Uma contínua erosão da distinção entre interior e exterior, localizado e ambulante, 

que constituía a condição espacial requerida pela percepção. Ela instaura um terreno frouxo, 

indistinto e ilimitado.  

O processo de desativação e sub-utilização dos lugares, acompanhado da periferização 

das áreas que ficaram à margem das vias de transporte, constitui vazios construídos, espaços 

de uso informal e indefinido: a zona (Krauss, 1997).  Esses espaços intersticiais se ampliam 

permanentemente, pela contaminação dos vizinhos. Um crescimento contínuo do 

indiferenciado. Aqui o intervalo toma tudo, num movimento turbilhonário de ocupação do 

espaço. A zona é onde tudo pode acontecer: é o lugar dos processos informais. 

A cidade é basicamente um espaço demarcado, compartimentalizado por uma grade das 

vias de transporte e das funções. Mas a metrópole engendra o seu oposto: vias expressas, 

desertos urbanos, ocupações temporárias, imensas favelas, áreas inteiras ocupadas pelo 

comércio de rua. Essas formas de espacialidade se estendem infinitamente, sem pontos de 

referência. Aqui tudo se distribui num regime de relações de velocidade e lentidão entre 

elementos não constituídos, segundo composições em permanente variação. Elementos 

heterogêneos e díspares que formam conjuntos fluídos (Deleuze / Guattari, 1980). 

Nos vastos intervalos abandonados da megacidade proliferam favelas, comércio de rua, 

atividades de reciclagem e outros modos informais de ocupação do espaço urbano. Os 

percursos dos catadores de papel, as zonas de comércio dos camelôs e as implantações das 
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populações sem moradia e favelas estabelecem um outro modo de organizar e perceber o 

espaço. Eles avançam em linhas que variam continuamente, criando passagens entre um 

espaço e outro, mudando sem cessar a disposição do território urbano. Tomam o território 

através de densificações e intensificações. Estes deslocamentos constituem um espaço liso e 

informe, transformam o terreno urbano num campo de fluxos. Esses movimentos 

turbilhonares, escoando entre as coisas, configuram espaços de intervalo, sem recorrer a 

formas, à arquitetura. 

São Paulo converteu-se num arquipélago de enclaves modernizados, cercados por 

vastas áreas abandonadas, terrenos vagos ocupados por populações itinerantes. Uma 

paisagem conflagrada em que construções modernas convivem com dispositivos de novas 

práticas urbanas. Camelôs tomam as ruas, favelas vão preenchendo os espaços entre as 

autopistas, grupos de sem-teto instalam-se sob viadutos. Coletores de papel e restos 

industriais estabelecem os contra-fluxos de uma economia alternativa de reciclagem. Shopping 

centers populares surgem nos distritos financeiros. Populações inteiras invadem prédios vazios 

no centro e terrenos na periferia da cidade.  

No campo de forças instaurado no território metropolitano, fora dos núcleos de 

investimentos e poder, estão os que não tem acesso às novas articulações da economia global 

e engendram outros modos de inserção social e ocupação da cidade. Esses novos atores sociais 

experimentam a condição extrema do capitalismo global: a absoluta mobilidade. Vivem ao 

longo de linhas de fluxos _ reciclagem, distribuição informal, ocupações provisórias. 

Constituem uma nova economia e uma nova modalidade de ocupação territorial. 

O informal promove uma completa dissolução do urbanismo existente, engendrando 

novas configurações territoriais e sociais. Maré do indiferenciado, ele vai aos poucos tomando 

as áreas vizinhas. Um campo que se amplia sem qualquer ação planejada: como o líquido, 

espalha-se lentamente em todas as direções. Modo como o comércio informal ocupa praças e 

ruas, como as favelas tomam os espaços intersticiais _ os terrenos vagos, fundo de vales e 

beira de rios, desvãos de viadutos e margens de autopistas. Como os moradores de rua 

ocupam, nas áreas centrais, as calçadas, marquises e entradas dos edifícios, com uma 

arquitetura de passagem feita de cobertores e pedaços de papelão. São operações de 

reconquista do território urbano, movida contra as regulamentações administrativas e a 

urbanização dos núcleos corporativos, novos condomínios habitacionais e áreas circunscritas 

de comércio e serviços. Buscam criar zonas abertas e fluídas nos intervalos dos espaços 

estruturados da cidade (Negri / Hardt, 2000).  
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Esse espaço denso e aparentemente inerte comporta, portanto, uma dinâmica 

intensiva. Uma arquitetura e um urbanismo liqüefeitos que só podem ser percebidos através 

do seu fluxo. O informal articula um novo dispositivo urbano, contraposto à organização 

determinada pelo edificado e o desenho urbano dominantes. A ocupação e o comércio 

informais engendram outras configurações, mais flexíveis e dinâmicas, para estes vastos 

espaços intersticiais, as zonas que se expandem no centro da metrópole.  

A implantação de sistemas infra-estruturais de transporte foi, desde o início, o modo de 

estruturação e expansão da mancha urbana de São Paulo. Todos os processos de 

reestruturação, em diferentes escalas, foram baseados na construção de novos dispositivos de 

trânsito. A infra-estrutura está na base do planejamento da cidade. O novo modo de 

reestruturação urbana, porém, caracteriza-se por um parcial desmantelamento dessa infra-

estrutura, mais visível na desativação dos ramais ferroviários, mas evidente também na 

saturação das principais vias de trânsito rodoviário, praticamente em colapso. A infra-estrutura 

transformou-se em sistemas fragmentados, voltados apenas para conectar os novos enclaves 

modernos de habitação e serviços 

Surgem então indícios de um processo de desvio da infra-estrutura de transporte para 

outros fins, inteiramente imprevistos no projeto original de garantir a expansão territorial ou 

articular os novos núcleos empresariais e habitacionais. São novos usos, locais, mas que se 

expandem em escalas cada vez maiores. Margens das avenidas, espaços sob viadutos, 

passarelas e leitos ferroviários são colonizados por várias formas de comércio, serviços e 

moradia. Praças e ruas são utilizadas como estacionamentos para a distribuição do comércio 

informal. Camelôs, depósitos de materiais recicláveis e barracos ocupam os limites da 

propriedade privada e da infra-estrutura urbana. Os equipamentos urbanos são incorporados 

por uma arquitetura de madeira e restos industriais que preenche todo o espaço entre o solo e 

as pistas suspensas. 

Um processo que parece anunciar uma nova tendência: a apropriação dos 

equipamentos de trânsito _ concebidos para assegurar a ligação entre pontos distantes e para 

estruturar os enclaves modernizados _ de acordo com outras funções e direções. Segmentos 

da infra-estrutura passam a ser utilizados para novas articulações, reconfigurando em grande 

escala a cidade segundo a dinâmica informal.  

A zona leste de São Paulo é o epicentro de um processo em que uma nova condição 

urbana está emergindo. Aqui o espaço urbano _ incluindo os vãos dos viadutos e autopistas _ 

são tomados por moradia e comércio de grandes contingentes populacionais. Essas práticas 
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sociais estão em luta pelo espaço urbano abandonado pelo Estado em colapso. As práticas 

informais adaptam a infra-estrutura de transporte para extrair dela o maior uso possível. 

Diferentes tipos de ocupação e níveis de atividade econômica, em crescente interação e 

institucionalização, se desenvolvem nestes espaços intersticiais. A urbanização informal segue 

uma lógica diferente e mais eficiente do que a da implantação infraestrutural. Ocorre uma 

literal anexação da infra-estrutura de transporte por esses dispositivos de posse do solo. Parte 

da infra-estrutura torna-se propriedade imobiliária, desvios impostos à circulação 

redirecionam a infra-estrutura estabelecida para outros lugares e usos. Autopistas e trilhos de 

trem tornam-se acessos para configurações locais. Os elementos disfuncionais da infra-

estrutura de transporte da cidade, que agora dificultam a circulação, são recuperados como 

interstícios programados.  

 

As populações inseridas nesses processos dinâmicos desenvolvem equipamentos para 

habitar e operar na cidade global. Criam novos dispositivos urbanos de sobrevivência. 

Agenciamentos constituídos pela associação de materiais, processos construtivos e modos 

operacionais provenientes de diferentes contextos técnicos e sociais. Artefatos, veículos, 

barracas de vendas, arquiteturas de moradia precária: uma parafernália para deslocamento e 

assentamento, um instrumental de sobrevivência em situações urbanas críticas. Traquitanas 

compostas com os mais diversos materiais e técnicas, desmontáveis, transportáveis. 

Instrumentos para enfrentar cercas e regulamentos, para ocupar terrenos vazios ou 

intensamente trafegados, para suprir necessidades de estadia e circulação.  

Artistas e arquitetos têm desenvolvido, recentemente, propostas de intervenção para 

diferentes situações da grande metrópole. Projetos que indicam procedimentos alternativos 

diante da reestruturação global de São Paulo, baseados na ativação dos espaços intersticiais e 

na diversificação do uso da infra-estrutura. Propostas que, em certa medida, retomam 

procedimentos engendrados pelas populações itinerantes que ocupam esses vazios urbanos. 

Operações que visam detectar o surgimento de novas condições urbanas, identificar suas 

linhas de força e instrumentalizar seus agentes. Projetos que se contrapõem à apropriação 

institucional e corporativa do espaço urbano e da arte. Trata-se de, no cenário vigente da 

administração das cidades e da cultura, dominado por operações corporativas e institucionais 

de grande poder econômico e político, criar novos modos de intervenção em megacidades. 
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