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1. PPrefácio
refácio

Este trabalho analisa alguns dos resultados da construção da cidade de São
Paulo no tempo e pautou-se por investigar o desenho urbano de uma região
determinada, os bairros centrais, encontrando no seu caminho os desafios que
são colocados pelo método e pela objetividade de enfocar o tema e a área.
Desculpando-me pelo resultado final, que sempre exige outros prováveis
aprofundamentos, o trajeto de realização de um trabalho de pós-graduação,
todos que o fizeram ou o estão elaborando, sabem que não é tão linear como se
supunha inicialmente ser. Em parte, deve-se a isso a contingência de realizá-lo
juntamente com outras atividades profissionais, o que coloca difíceis momentos
para a sua continuidade.
A pesquisa realizada sofreu, portanto, em primeiro lugar, as limitações do próprio
autor, mas foi enriquecedor o aprendizado que o trabalho proporcionou em seu
curso. Sua proposta inicial se baseou nas indagações a respeito da produção da
forma urbana de determinados bairros centrais de São Paulo, em comparação
aos demais que circundam o centro da cidade. Os bairros delimitados, Bom
Retiro, Brás e Parí, foram fruto de um processo de ocupação histórico heterogêneo
e popular, confrontados com os outros que, de maneira diferenciada foram
estruturados.
Um dado significativo que os diversos estudos e trabalhos técnicos pesquisados
permitiram observar, foi o da morfologia urbana existente nos bairros da cidade
ter se mostrado um campo quase que exclusivo dos geográfos. Certamente, não
era desconhecida pelos arquitetos e urbanistas, que se viram na contingência de
formular propostas de Planejamento Urbano para São Paulo, mas ao se
generalizar diretrizes e instrumentos, foram privilegiadas as concepções tecnofuncionalistas em várias propostas, que não deram atenção aos importantes
aspectos do mosaico estabelecido em cada fração da vida citadina. Com isso a
relação entre espaço e ambiente foi dissociada, apesar de dever nortear o
pensamento urbanístico.
As pesquisas no campo do desenho urbano buscam superar as incompatibilidades
da relação entre cidade, paisagem urbana e edifício, criadas pela divisão das
escalas edifício-cidade e este trabalho se volta a compreender os componentes
de uma estruturação urbana específica, que se traduziu em um ambiente com
diferentes formas de apropriação do território, diferentes tipologias e diferentes
soluções para os objetivos de moradia, trabalho e outras atividades ligadas à
vida de sua população, resultando em um urbano síntese das arquiteturas ou no
seu inverso, uma arquitetura plural e coletivamente estruturada.
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Nesse sentido, nos passos iniciais deste trabalho, optou-se por uma reflexão
sobre bairros como o Bom Retiro, Ponte Pequena, Pari, Canindé e Brás, situados
junto à centralidade de São Paulo, mas com grande parte das vantagens dessa
localização sub-aproveitadas, fruto de um processo de esvaziamento populacional
e de deterioração física e ambiental que não encontrou na legislação do
zoneamento que vigorou de 1972 a 2002, ou de outras estratégias urbanísticas,
possibilidades de transformação para melhores padrões de qualidade urbana.
Esse quadro indicou a necessidade de se recorrer ao campo do Desenho Urbano
como forma de compreensão dos processos envolvidos na estruturação desses
bairros e das suas características atuais, destacando as suas formas de ocupação,
seus elementos tipológicos e paisagísticos, isto é, seus elementos de configuração.
Para tanto, a metodologia de abordagem do trabalho, que foi apresentada
preliminarmente no plano de pesquisa, mereceu ser revista e ampliada, para
abarcar as questões urbanas envolvidas.
A investigação propôs hipóteses iniciais que foram confirmadas no seu transcorrer:
necessidade de adensamento dos bairros com infra-estrutura, valorização de
seu patrimônio construído, melhoria da sua qualidade arquitetônica e ambiental,
etc. Foram muitas as propostas urbanísticas concretizadas que coincidiram com
o tempo de elaboração desta tese e que deram sustentação à necessidade de
transformação dos espaços colocados em foco.
Merece destaque o fato de ter ocorrido nos últimos quatro anos um debate
diferenciado sobre a cidade, que levou não apenas à formulação e aprovação
do novo Plano Diretor Estratégico, mas também, e pela primeira vez, à elaboração
de Planos Regionais. Essa nova escala de atuação urbanística no território
proporciona, pelo menos potencialmente, a mudança das abordagens e temas
relacionados aos espaços da cidade e com isso, maiores oportunidades para
ações direcionadas à realidade e problemática local.
Contribuiu também para a estruturação deste trabalho, a prática com ensino de
Desenho Urbano, enfocando as questões do espaço da área central de São
Paulo e de seus bairros vizinhos. Dentro disso, a pesquisa de características
morfológicas, a problematização sobre a ociosidade da ocupação habitacional
e o processo de deterioração do espaço construído, versus as potencialidades
existentes nos bairros centrais, tornaram-se temas presentes cotidianamente e
provocaram um sem número de indagações sobre as perspectivas de
transformação e superação dos problemas existentes desses lugares, vinculandoos a novos padrões de qualidade urbana e a uma outra imagem de São Paulo,
sempre relacionada aos símbolos arquitetônicos e urbanísticos das áreas de
maior padrão econômico, apagando da memória urbana, espaços altamente
significativos e importantes para a vida do conjunto de sua população.
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