
4 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 7, 8 e 9 de junho de 2013

A
o assumir o projeto de ocupar o
vazio deixado pelas Torres Gê-
meas, que desmoronaram em 11
de setembro de 2001, o arquiteto

Daniel Libeskind estabeleceu como princi-
pal objetivo cuidar do renascimento de um
espaço que remetia o mundo à lembrança
de uma das piores atrocidades da história
recente. Era preciso preservar, com respeito,
a história do local e, ao mesmo tempo, evi-
tar transformá-lo numa área sombria. “Vo c ê
não pode mudar o caráter de Manhattan só
por causa do terrorismo”, disse.

A dignidade de uma cidade ou de um po-
vo podem ser arranhados, mas jamais des-
truídos sob a ótica de quem projeta espaços
urbanos. E não foi no 11 de Setembro que
esse polonês naturalizado americano co-

meçou esse aprendizado. Libeskind é filho
de sobreviventes do Holocausto que foram
tentar a sorte na América. O arquiteto foi
um dos principais convidados do New Ci-
ties Summit, evento que, nos últimos três
dias, reuniu em São Paulo especialistas em
urbanismo e autoridades de várias partes
do mundo para discutir formas de criar ci-
dades mais sustentáveis, dinâmicas e justas.

Autor de projetos famosos, como o Mu-
seu Judaico de Berlim e o Victoria and Al-
bert Museum, em Londres, além de edifí-
cios espalhados pelo mundo, inclusive no
Brasil, Libeskind agradou a plateia ao ex-
por projetos de ocupação de espaços com
o que chama de “senso de dignidade”. A vi-
são se aproxima de dois importantes proje-
tos elaborados para mudar o traçado de

ocupação da cidade de São Paulo e reduzir
o caos provocado pela falta de mobilidade:
o Casa Paulista, que prevê incentivar a mo-
radia no centro da cidade, e o Arco do Fu-
turo, que, no sentido oposto, pretende
atrair empresas e, consequentemente,
abrir mais empregos nas regiões populosas
fora do centro expandido. O tema foi deba-
tido em painel patrocinado pelo Arq.Futu-
ro, fórum de arquitetura e urbanismo.

O autor do plano diretor para reconstrução
da área ocupada pelas Torres Gêmeas disse
que a luminosidade e o entorno, com ruas
agradáveis, foi sua principal preocupação ao
estabelecer o local do novo edifício principal.
“Será o mais alto do hemisfério. Mas isso não
bastava. Estabeleci que a altura seria de 1.776
pés [541,3 metros] numa referência ao ano da

U R B A N IS M O

Propostas para que os centros urbanos sejam mais
sustentáveis, dinâmicos e justos foram debatidas em
evento que reuniu autoridades de vários países do mundo
na capital paulista. Por Marli Olmos, de São Paulo
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Autor do plano diretor da reconstrução da área das Torres Gêmeas, Daniel Libeskind participou de evento em São Paulo

independência dos Estados Unidos.”
“Queriam que a visão do edifício se vol-

tasse para Wall Street, o que, eu disse, criaria
muita sombra. Agora, quem observar o pré-
dio vai direcionar o olhar para o rio Hud-
son, para a estátua da Liberdade”, disse. Li-
beskind não é o arquiteto dos novos prédios
que estão sendo erguidos na área. Mas or-
gulha-se de estar à frente não só do plano
diretor, que, para sua satisfação, permi-
tiu-lhe não só definir as posições de cada
equipamento, como também da área que
será destinada à preservação da história do
local, como um museu. Para tornar o lugar
mais agradável, por exemplo, o projeto in-
clui uma queda de água. “Não se pode ba-
lançar a cidade para o momento triste; cabe
ao arquiteto trazer esperança”, afirma.

Para muitos, a esperança é de que os proje-
tos de reocupação de São Paulo façam surgir
uma cidade mais humana, com mais inclusão
social e uma população menos refém do caó-
tico deslocamento diário. Na abertura do New
Cities Summit, o prefeito Fernando Haddad
(PT) reafirmou seu compromisso de ampliar
os corredores de ônibus para oferecer mais
transporte público e nos projetos para o cida-
dão “morar mais próximo do emprego ou dos
chamados eixos de mobilidade”.

Ainda neste mês, segundo o secretário
de Desenvolvimento Urbano do municí-
pio, Fernando de Mello Franco, será publi-
cado o edital de licitação para contratação
das construtoras do Casa Paulista, o proje-
to que prevê o repovoamento da região
central. As construtoras serão obrigadas a
seguir o traçado criado pelo Instituto de
Urbanismo e Estudos para a Metrópole
(Urbem), entidade sem fins lucrativos, ven-
cedora do projeto.

No desenho vencedor, antigos galpões
industriais e áreas abandonadas darão lu-
gar a moradias de baixo custo, mas sem ca-
ra de “conjunto do BNH”, como costuma
dizer o presidente do Urbem, Philip Yang.

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

“Não se pode
balançar a cidade
para o momento
triste; cabe ao
arquiteto trazer
e s p e ra n ç a ”, disse
Daniel Libeskind
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A parte térrea dos edifícios será preenchi-
da por comércio e serviços e o entorno, por
áreas amigáveis ao pedestre.

“Embora seja produtora de 20% do PIB
do país e hoje seus serviços se relacionem à
produção industrial, São Paulo não é mais
uma metrópole industrial, o que nos per-
mite articular os locais de moradia e de
postos de trabalho, para pintarmos a cida-
de de forma diferente e povoarmos o va-
z i o”, afirmou Franco.

Lançado pelo governo estadual, o Casa
Paulista é uma parceria inédita entre os po-
deres federal, estadual e municipal com a
iniciativa privada. Assim como esse projeto
pretende facilitar a vida de quem hoje tra-
balha no centro e mora na periferia, o Arco
do Futuro prevê impostos municipais mais
baixos para as empresas que aceitarem se
instalar em áreas de alta concentração de
habitantes e distantes da região central, co-
mo é o caso da zona leste da cidade.

No evento que pretendia discutir o futu-
ro dos centros urbanos do mundo, falou-se
menos em construir e expandir e mais em
repensar o formato dos centros que cada

Na abertura do New
Cities Summit,
prefeito Fernando
Haddad reafirmou
compromisso de
ampliar corredores
de ônibus para
oferecer mais
transporte público

vez concentram mais pessoas. “Precisamos
mais do que obras. É necessário olhar de
outra forma uma estrutura já instalada, co-
mo o rio a céu aberto, o sistema ferroviário,
coisas para estruturar essa cidade que po-
de ser chamada de contemporânea en-
quanto não achamos outra denominação”,
disse Franco sobre São Paulo.

Daniel Libeskind aproveitou sua palestra
para mostrar fotos do Dragon Valley Retail
District, em Seul (Coreia do Sul), que mobi-
lizou 30 renomados arquitetos do mundo
para um revolucionário plano diretor. Em
3 milhões de m2 de edifícios espalhados
em dez quarteirões, será erguida uma rede
ligada por pontes e parques. A ousadia do
projeto está nos 500 mil m2 de subsolo, por
onde se espalharão lojas, restaurantes, es-
tacionamentos e área verde. Mas o mais
importante, para Libeskind, é o projeto
respeitar as características do local e valori-
zar a origem. “Se estamos na Ásia vamos
cavar para ter espaço. Podemos criar for-
mas interessantes, mas tendo em mente
que manter o rio à frente é importante.”

A mudança de costumes é outro fator

que dispensa novas obras. E conectividade
é um dos focos. Segundo o vice-presidente
mundial de vendas da Ericsson, Jan Ware-
by, em pesquisas feitas pela companhia, os
habitantes de grandes cidades indicaram
que o telefone celular é tão essencial quan-
to a água potável.

Durante um painel sobre o futuro do
trabalho, arquitetos se perguntavam se é
preciso criar o escritório ideal diante da
possibilidade de mover-se com as ferra-
mentas de trabalho que a era digital pro-
porciona. E mostraram-se preocupados
com a quantidade de recursos gastos em
prédios que se tornam obsoletos à medida
que se distanciam dos melhores exemplos
de sustentabilidade. Ninguém, nos painéis,
sugeriu abrir mais espaço para os carros.
Ao contrário, o transporte individual foi
apontado como atraso.

Os cerca de 700 participantes de várias
partes do mundo presenciaram o caos no
deslocamento para o evento. Mas, nas dis-
cussões, contaram com um agradável refú-
gio. Os debates se dividiram entre o Auditó-
rio Ibirapuera e a Oca, duas obras do arqui-
teto Oscar Niemeyer (1907 - 2012) instala-
das no coração do parque Ibirapuera.

Nas discussões sobre a reocupação dos
espaços urbanos, praticamente todos os
debates abordaram a necessidade da inclu-
são da sociedade civil e da iniciativa priva-
da no processo. O representante da Emaar,
uma empresa de Dubai especializada na
construção de comunidades industriais e
residenciais, considerou ”assustador ” dei -
xar o futuro do planejamento urbano ape-
nas nas mãos dos políticos.

“Na maior parte das cidades, os prefeitos
saem depois de quatro ou cinco anos, sem
contar as regiões nas quais a população se-
quer tem o direito de eleger seus represen-
tantes”, disse Fahd Al Rasheed, diretor da
Emaar, que acaba de concluir um empre-
endimento às margens do Mar Vermelho
para 2 milhões de habitantes e mais de 10
mil empregos.

A opinião da população já interferiu, no
entanto, no rumo das obras públicas em
Porto Alegre. Segundo o prefeito José Fortu-
nati (PDT), nenhum político imaginaria ser
mais essencial num bairro carente, como o
de Bom Jesus, do que um equipamento de
saúde ou escola, por exemplo. No entanto,
durante as reuniões do projeto de orçamen-
to participativo, os moradores optaram por
uma praça com equipamentos de entrete-
nimento e educação, como quadras de es-
porte e internet. “Eles argumentaram que
esse era o melhor caminho para afastar os
jovens das drogas e criminalidade”, disse.

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR
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“É necessário olhar
de outra forma uma
estrutura já
i n st a l a d a ”, disse
secretário de
D e s e nvo l v i m e n to
Urbano do município

Organizações como a Rede Nossa São Paulo
têm se engajado na cobrança de compro-
missos assumidos pelos prefeitos, segundo
o fundador da entidade, Oded Grajew.

Há quem duvide, porém, no poder da in-
tervenção da sociedade civil nas políticas
públicas que envolvem a urbanização. Ezra
Suleiman, professor de políticas interna-
cionais da Universidade de Princeton, lan-
ça várias questões: “Como podemos envol-
ver as pessoas para criar cidades mais hu-
manas se as políticas são sempre feitas pe-
las elites? A democracia pressupõe que ha-
verá sempre conflitos de interesses. Como
as decisões em torno dessas diferenças se-
rão regulamentadas? As pessoas podem
até se expressar, mas usando qual método?
Vários institutos são prova de que permiti-
mos aos cidadãos dizer o que querem, mas
a sua influência na tomada de decisões é
sempre duvidosa”.

O presidente da União dos Moradores da
Favela de Paraisópolis, em São Paulo, Gilson
Rodrigues, concorda. Ele reclamou das
obras paradas na comunidade com todos
que encontrava pela frente no fórum. Con-
seguiu, ao menos, sair do evento com reu-
nião marcada com o prefeito.

A preocupação com segurança também
vem à tona quando o assunto é ocupar es-
paços vazios de uma cidade. Patrocinado
pela New Cities Foundation, uma organiza-
ção criada em 2010, sem fins lucrativos e
que pretende fazer do fórum um evento
anual, o New Cities Summit envolveu 93
palestrantes que se mostravam, quase sem-
pre, atônitos quando algum brasileiro cita-
va qualquer dos recentes casos escabrosos
de violência no país.

Parecia não haver espaço para as suges-
tões dos representantes dos países ricos. A
proposta de tolerância zero, apontada pela
inglesa Barbara Judge, que comanda o fun-
do de proteção à pensão no Reino Unido,
perdeu efeito quando foi mencionada a
corrupção na polícia. O painel sobre segu-
rança, com especialistas sobre criminalida-
de e polícia do Brasil, da Colômbia e de paí-
ses europeus, foi, ao final, o que atraiu mais
público. O consenso, nesses grupos, é de
que para conter o crime é mais eficiente hu-
manizar a cidade do que equipar a polícia.

A reocupação das cidades com a distri-
buição de seus espaços, com inclusão social,
desafia os especialistas. São Paulo acabou
por servir como mau exemplo a quem veio à
cidade para tratar do futuro do mundo ur-
banizado. A separação das moradias, com
muros ou grades, que acabou por isolar uns
aos outros e “criar guetos, bolsões de pobre-
za e ódio social”, foi apontada por Philip

Yang, o fundador do Instituto Urbem, como
um dos maiores problemas da cidade.

Otávio Zarvos, presidente da incorpora-
dora Idea Zarvos, foi além e recebeu aplau-
sos ao defender a parcela da população que
“não usufrui de nada da cidade”. Para ele, o

município está na “pré-história do urbanis-
m o” porque a população “não sabe conviver
numa grande cidade”. “A minha emprega-
da, que leva duas hora para chegar da casa
dela até a minha está mais educada para vi-
ver numa metrópole do que eu”, disse.

A intervenção, na plateia, durante o deba-
te, de uma participante preocupada com os
crimes “que aparecem na mídia” irritou Zar-
vos. Ele respondeu que a classe média está
relativamente mais segura. “Quando efeti-
vamente começarmos a ocupar os bairros,
muitos deles vão ficar mais seguros.”

Para Zarvos, a maior parte dos planos di-
retores e das políticas de zoneamento até
aqui levaram em conta “que a cidade tem
de ser aprazível para a classe média alta”,
enquanto os menos favorecidos são isola-
dos. Para ele, existem hoje “duas São Pau-
l o”: “Caímos numa cilada, afastando as pes-
soas. Temos agora a obrigação de devolver
a cidade a elas”. �

DOE UM AGASALHO E GANHE 40% DE DESCONTO NO INGRESSO

PROMOÇÃO
NÃO CUMULATIVA E

POR TEMPO LIMITADO. VÁLIDA
PARA INGRESSOS COMPRADOS NOS PONTOS

DE VENDA E INTERNET, PELO SITE LIVEPASS.COM.BR.
OS AGASALHOS DEVEM SER ENTREGUES NO DIA DO EVENTO.

PONTOS DE VENDA: Shopping D&D - Piso Térreo: segunda a sábado – 10h às 22h | domingo – 14h

às 19h • Livraria Cultura - Conjunto Nacional: segunda a sábado - 9h às 22h | domingos e feriados - 12h às

20h • Estádio do Morumbi – Bilheteria 4: segunda a domingo - 10h às 18h (exceto em dias de jogos) • Market Place -

Piso Superior: segunda a sábado – 10h às 22h | domingos e feriados - 14h às 20h • Shopping Villa Lobos - Villa do Cliente: segunda

a sábado – 10h às 22h | domingos e feriados - 14h às 20h • Showtickets - Shopping Iguatemi: segunda a sábado - 10h00 às 21h30 | domingo

- 14h00 às 19h30 Teatro Gazeta - Piso Térreo: terça a domingo – 14h às 20h OU PELO CALL CENTER LIVEPASS: 4003-1527 (custo de ligação local + impostos)

DR JOHN

TAJ MAHAL

BUDDY GUY

JOHN MAYALL

NUNO MINDELIS

CHRIS CORNELL
SHEMEKIA COPELAND

10/06 TAJ MAHAL, DR JOHN & SHEMEKIA COPELAND 11/06 BUDDY GUY & DR JOHN

12/06 JOHN MAYALL, BUDDY GUY, TAJ MAHAL & NUNO MINDELIS 13/06 CHRIS CORNELL, JOHN MAYALL & SHEMEKIA COPELAND

DE 10 A 13

DE JUNHO

NO WTC

GOLDEN HALL

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Não recomendado para
menores de 16 ANOS
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 14, n. 656, p. 4-7, 7, 8 e 9 jun. 2013.
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