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RESUMO

Nas práticas urbanas contemporâneas o planejamento cede espaço ao projeto e indaga-se se
essa forma de intervir corresponde ao desenvolvimento urbano e regional. O objetivo é
investigar relações entre GPUs e arranjos institucionais e territoriais, a partir da análise das
ações integradas entre o setor público e o privado e suas implicações no desenvolvimento
urbano e regional na RMR. Nesta pesquisa qualitativa optou-se por realizar o estudo de
caso como estratégia de pesquisa e aplicar o método indutivo através da análise
multidimensional. Obteve-se como resultados: a construção de um embasamento teórico e
metodológico para discussão do tema; a discussão dos GPUs no contexto brasileiro, quanto
às prováveis inovações institucionais para a gestão urbana e para o desenvolvimento
urbano e regional. A relevância desta pesquisa consiste em aprofundar os estudos
existentes e ampliar a discussão a respeito do tema que se configura como uma realidade
nas cidades, porém ainda pouco estudado.

1  INTRODUÇÃO

As práticas urbanas contemporâneas apresentam um contexto em que o planejamento cede
espaço ao projeto, ao tomar esse último o papel do planejador pelo empreendedor, o papel
da cidade enquanto espaço social pela cidade mercadoria. Nesse contexto indaga-se se essa
forma de intervir no espaço urbano poderá corresponder ao desenvolvimento urbano e
regional.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos surgiram mudanças no decorrer das décadas de 1970 e
1980, quando a cidade passou a ser vista como o espaço do empreendimento, e o
planejamento convencional dos planos e regulamentos de uso do solo pareciam
desacreditados, e passou a promover o crescimento das cidades ao invés de controlá-lo, no
sentido espacial e territorial. Nos Estados Unidos ocorreu a origem desse processo, no qual
o planejamento regulamentador não era forte, tendo o predomínio do crescimento e da livre
iniciativa (HALL, 2009).

David Harvey (1994) ao questionar as intervenções nas cidades contemporâneas, período
que denomina de pós-modernismo, considera que há uma ruptura com a ideia modernista
de que o planejamento e o desenvolvimento deveriam concentrar-se em planos urbanos de
larga escala, em vez disso, o tecido urbano passa a ser visto como algo fragmentado,
tornando impossível comandar a metrópole exceto aos pedaços, e por isso os pós-
modernistas antes projetam do que planejam.



É nos anos de 1990, que o Master Project tomou boa parte do espaço reservado ao Master
Plan, sendo essa passagem do plano para o projeto tratada pela literatura contemporânea
sobre o planejamento urbano. As atuais práticas e instrumentos desenvolvidos para o
planejamento urbano têm relação com fatores como: o apoio de instituições –
principalmente internacionais – através de recursos financeiros ou de legislações e estudos
que aprovam as novas práticas; e a atenção a qual a mídia tem dado aos empreendimentos
urbanísticos com pretensões de atingir a escala mundial (NOVAIS et al., 2007).

Os GPU estão relacionados com um discurso de promoção do desenvolvimento urbano
devido ao papel estruturador desses projetos nas cidades, porém questiona-se a realização
desse discurso no contexto atual, diante das práticas analisadas e do caráter imediatista que
se interpõe ao ato de planejar cidades e regiões.

Aponta-se que os GPU têm sido na maioria das vezes associados a grandes eventos
internacionais. A Região Metropolitana do Recife - RMR configura-se atualmente como
um cenário propício para a realização desses Projetos, impulsionados pelos eventos de
alcance internacional, tais como a Copa do Mundo de 2014, e devido à existência de
centros industriais e à instalação de novas indústrias. Tal cenário atrai investidores e
proporciona a realização de parcerias público-privada que possibilitam a implantação dos
empreendimentos e a execução de obras estruturantes.

Diante desse contexto o objetivo é investigar relações entre GPUs e arranjos institucionais
e territoriais, a partir da análise das ações integradas entre o setor público e o privado e
suas implicações no desenvolvimento urbano e regional na RMR. Tendo como estudo de
caso a RMR, focando no oeste metropolitano, enfatizando a Cidade da Copa, enquanto
projeto estruturante e possível gerador de uma nova centralidade urbana.

Esta pesquisa configura-se como uma pesquisa qualitativa, na qual foi realizado o estudo
de caso como estratégia de pesquisa e aplicado o método indutivo. O método foi aplicado
através de uma análise multidimensional, composta por quatro categorias (política e
simbólica, institucional, urbanística, socioambiental) que serviram de eixos norteadores
para investigar e analisar o caso escolhido. Ressalta-se a importância de compreender os
GPUs tendo uma visão de todas as suas dimensões, ou seja, considerando os diversos
aspectos de desenvolvimento e incluir a esta análise o contexto dos arranjos institucionais
que possibilitam as ações de ordem territorial.

2 PRÁTICAS URBANAS CONTEMPORÂNEAS

Para analisar o contexto das práticas urbanas contemporâneas é necessário compreender o
papel do Estado e as repercussões nas políticas públicas e no planejamento e gestão das
cidades tendo como objeto de estudo os grandes projetos urbanos.

2.1 Estado, Políticas Públicas, Planejamento e Gestão

Quanto ao papel do Estado, pode-se discutir a crise e a reforma do Estado moderno com
base em uma análise do contexto social e político do movimento que lhe deu origem
(SANTOS, 2010) e analisar a importância das instituições e da governança para a reforma
administrativa do Estado (BRESSER PEREIRA, 1997). E também abordar as relações
entre federalismo e políticas públicas, enfatizando a organização territorial do poder no



caso brasileiro, que se configura pela influência do federalismo sobre as decisões dos
gestores (ABRUCIO et al., 2010).

Ao tratar da reforma do Estado no Brasil, ressalta-se que houve uma primeira tentativa, em
1967, para implementar uma reforma administrativa orientada para substituir a
administração pública burocrática por uma administração pública gerencial, mas isso
envolvia também o corte de despesas. E uma vez que administração pública gerencial
envolve mudança na estratégia de gerência, para tal estratégia ser posta em ação é
necessária uma estrutura administrativa reformada (BRESSER PEREIRA, 1997).

Ao discutir o federalismo e as políticas públicas, aponta-se a importância do fortalecimento
das condições de governança, cooperação entre os níveis de governo e reforço das
instituições intergovernamentais, quanto à democratização e efetividade de suas ações
(ABRUCIO et al., 2010). Ressalta-se que a governança pode ser entendida como a
capacidade de governar, ou seja, “a capacidade efetiva de que o governo dispõe para
transformar suas políticas em realidade” (BRESSER PEREIRA, 1997, p.26).

Quanto às discussões sobre políticas públicas, planejamento e gestão das cidades, trata-se
das questões relacionadas à pesquisa em políticas públicas e discute-se o papel dos
governos na definição e implementação, assim como dos grupos de interesse, movimentos
sociais e agências multilaterais na formulação das políticas, ressaltando a importância das
instituições para a decisão, formulação e implementação de políticas públicas (SOUZA,
Celina, 2003). E discute-se também o crescimento urbano no mundo capitalista, a política e
o planejamento urbano, considerando os problemas urbanos, os movimentos sociais e o
papel central do Estado no processo de urbanização (CASTELLS, 1983).

Ainda quanto ao planejamento e gestão das cidades Ribeiro (2001), analisa a trajetória da
questão urbana no Brasil, considerando as mudanças econômicas, sociais, simbólicas e
territoriais expressas pela urbanização e os problemas urbanos incorporados à questão
social, assim como a relevância das transformações das instituições e das práticas do
governo.

No âmbito internacional Hall (2009), descreve e analisa o planejamento urbano no século
XX em diferentes períodos aos quais denomina as cidades analisadas de acordo com as
características do planejamento vigente. E atualmente o tipo de planejamento
predominantemente em vigor, o planejamento estratégico, é sistematizado e discutido
desde a origem do termo até a aplicação do modelo nas cidades (GUELL, 2000).

2.2 Planejamento Urbano no Brasil

De acordo com Villaça (1999, p.173), o planejamento urbano “é a ação do Estado sobre a
organização do espaço intra-urbano”, sendo tais ações relacionadas às práticas e discursos
sobre o espaço urbano, resultando ora em produto ora em processo.  O autor enfatiza que
há o domínio do discurso no planejamento urbano e nos planos diretores, tendo estes um
caráter ideológico, ou seja, enquanto ideologia forma um conjunto de ideias fundamentais
desenvolvidas por uma classe dominante visando facilitar a dominação, ocultando-a. Esta
mesma ideologia faz com as pessoas acreditem que devem se submeter a entidades tais
como a razão, a ciência e o Estado (CHAUÍ, 1981 apud VILLAÇA, 1999, p.183).



O planejamento urbano é constituído por ações do Estado sobre o urbano que tenham sido
objeto de algum plano, não inclui as ações sem plano, porém, inclui os planos sem ação.
Ao distinguir plano e projeto, Villaça (1999) apresenta os componentes ou características
que, quanto mais fortes e simultâneos, tenderão para o plano, sendo estes:

Abrangência de todo o espaço urbano e apenas desse espaço e seus vários
elementos constitutivos no tocante aos objetivos, mas não necessariamente ao
diagnóstico feito para fundamentar a intervenção; continuidade de execução e
necessidade de revisões e atualizações; interferência da ação sobre a maioria ou
grandes contingentes da população; papel e importância das decisões políticas,
especialmente dos organismos políticos formais, com maior participação dos
organismos municipais e menor dos federais e estaduais. (VILLAÇA, 1999,
p.174)

Ao analisar a formação do pensamento urbanístico no Brasil, Leme (1999) se refere a três
períodos, sendo o primeiro de 1895 a 1930, o segundo de 1930 a 1950 e o terceiro de 1950
a 1965. O primeiro corresponde aos planos de melhoramentos; o segundo aos planos de
conjunto; o terceiro corresponde aos planos regionais.

De acordo com Villaça (1999), a história do planejamento urbano no Brasil pode ser
dividida em três períodos, o primeiro começa em 1875 e vai até 1930, o segundo vai de
1930 a 1990 e o terceiro vai de 1990 até 1999. O primeiro marcado pelos planos de
melhoramentos e embelezamento; o segundo pela ideologia do planejamento enquanto
técnica de base científica; o terceiro configura como uma reação ao segundo e o início do
processo de politização a partir da consciência e organização populares.

Os períodos do planejamento urbano no Brasil também apresentam subperíodos que
compõem o seu processo de formação. O período dos planos de melhoramentos e
embelezamento se subdivide em sua ascensão (1875 a 1906) e seu declínio (1906 a 1930);
o planejamento enquanto técnica de base científica se subdivide em: urbanismo e plano
diretor (1930 a 1965); superplanos (1965 a 1971); plano sem mapa (1971 a 1992). O
período iniciado na década de 1990 corresponde ao início do processo de politização e
como estava em desenvolvimento não foi subdividido pelo referido autor.

Ambos os autores publicaram os referidos estudos em 1999 e por isso não analisaram as
mudanças possibilitadas com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, tais como: a
exigência da participação popular no processo de elaboração dos planos; a retomada da
exigência da elaboração dos planos diretores; a exigência dos direcionamentos para a
aplicação dos instrumentos urbanísticos que já haviam sido discutidos, porém não tinham
sido aplicados. Ressalta-se, contudo, que o caráter de discurso ainda permeia os planos
diretores no Brasil.

2.4  Instituições e Desenvolvimento Econômico

As instiuições formam um conjunto de regras que coordena determinada atividade e podem
ser classificadas como formais - constituições, leis, direitos de propriedade, políticas - e
informais - sanções, tabus, usos, costumes, tradições, códigos de conduta, práticas sociais
(NORTH, 1991; BRESSER PEREIRA, 2006).

Quanto ao desenvovimento econômico, afirma-se que “o crescimento da produtividade de
um país depende, diretamente, da acumulação de capital e da incorporação de progresso
técnico à produção” (BRESSER PEREIRA, 2006, p.2), sendo o investimento e o progresso



técnico, diretamente dependentes da qualidade das instituições. E ressalta-se que “quando
uma sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que
elas assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a
probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas” (ibid., 2006, p.2).

Ao buscar definir o desenvolvimento econômico como um conceito histórico têm–se a
afirmação que:

O desenvolvimento econômico é assim um fenômeno histórico, de um lado
relacionado com o surgimento das nações e a formação dos estados nacionais ou
estados nação, e, de outro, com a acumulação de capital e a incorporação de
progresso técnico ao trabalho e ao próprio capital, que ocorrem sob a
coordenação das instituições e principalmente de mercados relativamente
competitivos. O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno relacionado com o
surgimento das duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: o
estado e os mercados. [...] O estado tem uma dupla natureza: é ao mesmo tempo
uma instituição organizacional – a entidade com capacidade de legislar e tributar
uma determinada sociedade, e uma instituição normativa – a própria ordem
jurídica ou o regime político-constitucional (BRESSER PEREIRA, 2006, p.5).

Para que haja desenvolvimento econômico é essencial que as instituições garantam: a
ordem pública ou a estabilidade política; o bom funcionamento do mercado; boas
oportunidades de lucro que estimulem os empresários a investir e inovar. É necessário, que
o estado (instituição maior) seja forte: tenha legitimidade e capacidade para formular
políticas, cobrar impostos e impor a lei. Tal legitimidade da ordem jurídica e do governo
depende do apoio na sociedade civil e da capacidade de cobrar impostos em níveis
suficientes para prover os serviços sociais considerados como direitos de cidadania
(BRESSER PEREIRA, 2006).

2.5 Arranjos Territoriais e Institucionais

Arranjos, podem ser entendidos no seu significado genérico de disposição ou organização
e estes podem ser tanto de ordem institucional quanto territorial. Quanto ao conceito de
instituição conforme citado anteriormente pode-se definir como um “conjunto de regras”
(NORTH, 1991; BRESSER PEREIRA, 2006), enquanto o território pode ser tanto físico
quanto social, cultural, econômico, político institucional, mas em todos os aspectos está
vinculado às relações de poder (RAFFESTIN, 1993; ALBAGLI, 2004; SANTOS, M.,
2002).

Segundo Albagli (2004), o território assume significados distintos em cada formação
socioespacial. No mundo ocidental, por exemplo, o conceito de território foi de início
centralmente associado à base física dos Estados, incluindo o solo, o espaço aéreo e as
águas territoriais. Enquanto nas sociedades indígenas, o fundamental é o sentimento de
identidade com a terra, sentimento baseado no conhecimento, no patrimônio cultural e nas
relações sociais e religiosas que esses povos guardam com determinada parcela geográfica.
A mesma autora afirma que há uma variedade de dimensões às quais estão vinculadas a
gênese, a dinâmica e a diferenciação dos territórios.

Quanto aos arranjos institucionais e territoriais, estes são considerados como novas formas
de articulação (FARAH, 2001) e entre os arranjos institucionais apontam-se como
inovação as parcerias público-privada (PPP) que são consideradas por Ascher (2012) como
um dos componentes da governabilidade. No Brasil a PPP começou a ser utilizada a partir
da reforma administrativa (Governo FHC) durante os anos de 1990, quando ocorreu a
passagem da administração pública burocrática para a administração pública gerencial.



Sendo nesse período um modelo estimulado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional para países em desenvolvimento. Nesse período as PPP eram regidas pela lei
federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1995).

Atualmente, além da lei de concessões, há uma lei específica para as PPP, sendo esta a lei
federal nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública.

2.3 Desenvolvimento Urbano e Regional

O desenvolvimento urbano é conjugado de tudo o que na cidade existe. E como o elemento
fundamental da cidade tem sido o homem, pois é para ele que a cidade é construída, aquele
existe quando são atendidas suas necessidades básicas. E o desenvolvimento social se
efetiva quando o homem vê atendidas as suas necessidades de realização no trabalho e em
suas interações (FERRAZ, 1998).

Tampouco se limita ao planejamento de ações com vistas às modificações ou
melhoramentos no espaço físico. Mas visa ao bem-estar social, e este requer o
desenvolvimento de políticas urbanas relacionadas às atividades econômicas e produtivas,
que se perfazem nos espaços urbanos. Ressalta-se que “falar de desenvolvimento urbano é
falar de um ambiente em que as desigualdades sociais estejam reduzidas e onde os
cidadãos possam ser tratados de forma equânime” (DIAS, D., 2005, p.155).

A política urbana não pode ser implementada separada das políticas econômica, ambiental
e social. Estas terão que estar interligadas para que o desenvolvimento urbano atinja
objetivos fundamentais como “a construção de uma sociedade onde a liberdade seja práxis,
em que a justiça seja efetiva e que a solidariedade seja valor que transponha os textos
jurídicos a se expressar no seio da sociedade, nas cidades” (DIAS, D., 2005, p.68).

Quanto ao desenvolvimento urbano e regional considera-se o desenvolvimento urbano
como um desenvolvimento socioespacial e como sinônimo de melhoria na qualidade de
vida, e destaca-se como contraponto a segregação urbana nas metrópoles brasileiras
(SOUZA, M., 2003). E discute-se o processo urbano-regional brasileiro sob o domínio do
capitalismo mercantil e industrial monopolista, a articulação territorial, as implicações
espaciais e as descontinuidades históricas no processo produtivo, a rede urbana e suas
implicações na produção do espaço urbano (GIL FILHO et al., 1997).

3 GRANDES PROJETOS URBANOS COMO OBJETO DE ESTUDO

Ao entender os GPU como objeto de estudo buscou-se aprofundar e ampliar a discussão do
tema através de um estudo quanto aos GPU no Brasil, tendo como estudo de caso a RMR.

3.1 O conceito GPU

A característica essencial do projeto urbano é o seu caráter imediato, sendo este imposto
com frequência por razões exógenas (PORTAS, 2003). Assim sendo, estes podem ser
caracterizados como evidências das novas formas de ação do Estado sobre o território,
pois,

[...] os GPUs são formas complexas de articulação entre atores privados e
públicos referidas ao território, acionadas a fim de superar os constrangimentos



sobre a ação do Estado e garantir o envolvimento do setor privado. São
justificados com base em uma representação do mundo contemporâneo que
privilegia as articulações com a escala global e têm por estratégia potencializar
recursos para desencadear processos de desenvolvimento econômico e promover
efeitos de reestruturação no espaço urbano, apropriáveis pelos diversos atores
envolvidos. No processo de sua formulação e implantação, os GPUs
desencadeiam rupturas sobre os espaços físico e social, em suas múltiplas
dimensões, e contribuem para a consolidação de mudanças na dinâmica
sócioespacial, caracterizada por reconfigurações escalares, e efeitos de
desenvolvimento desigual na escala local (NOVAIS et al., 2007, p.7).

Ainda quanto ao termo GPU é necessário compreender a tradução utilizada no Brasil, pois
parece haver uma tendência de associar o conceito ao tamanho físico do empreendimento.
Para esclarecer a aplicação do termo é importante considerar as observações de Ultramari
(2006) ao afirmar que:

[...] Nem sempre intervenções de grande monta (recursos, área e volume de
obra), podem ser considerados Grandes Projetos Urbanos pelo impacto gerado
nas cidades (muitas de pequeno e médio porte) e pela sua constituição em ponto
referencial urbano. [...] Seria esse talvez o aspecto melhor definidor dos GPUs:
mais caracterizados pelo impacto relativo gerado que pela grandeza da obra
analisada de forma descontextualizada (ibid., 2006, p.9).

A denominação utilizada pelos americanos “large-scale urban projects” parece mais
adequada para descrever o que no Brasil é mais divulgado como GPUs, uma vez que, “[...]
os grandes projetos urbanos demandam ações interconectadas entre os atores envolvidos
assim como arranjos institucionais que inovam na gestão pública do território, por meio de
ações integradas entre os setores públicos e privados” (DE SOUZA, 2013, p.02).

Ainda de acordo com a denominação utilizada na língua inglesa há o termo large-scale
urban development projects (UDPs), que ao traduzir temos a expressão grandes projetos de
desenvolvimento urbano, este foi utilizado em um estudo dos casos de doze países da
união europeia (MOULAERT  et al, 2002) no qual os autores tentam buscar uma definição.

Observa-se a relação entre os grandes projetos de desenvolvimento urbano e a expectativa
de crescimento das cidades tornando-as competitivas para atrair assim capital de
investimentos. Porém as consequências são tanto de ordem política quanto econômica e
têm proporcionado mudanças que causam impactos que são sentidos local, regional,
nacional e internacionalmente. Tais mudanças fazem parte do sistema de governança
neoliberal e tem produzido uma nova articulação de escalas reguladoras e governamentais.

No Brasil denominam-se Grandes Projetos Urbanos aqueles que indicam “iniciativas de
intervenção urbanística para fins de desenvolvimento econômico e não somente com
propósitos de organização espacial” (NOVAIS et al., 2007, p. 7). São encontradas na
literatura outras denominações como Projetos Urbanos em Grande Escala, Projetos
Estruturantes, Mega-Projetos.

3.2  Objeto Teórico

A expressão “projeto urbano” foi utilizada na década de 1960 para se referir a projetos de
unidades arquitetônicas de grandes dimensões que pretendiam representar a forma
exemplar da cidade moderna. No período de crise dos anos de 1970 o termo é associado a
intervenções pontuais, municipais e geralmente não estatais. Numa terceira fase estes
projetos se diferenciam principalmente pelo programa e pelas novas oportunidades de



intervenção, assim como pelos processos ou mecanismos de organização da execução e
consequentemente pela relação simultânea e não hierárquica entre projeto e plano, ou seja,
pelo estilo de planejamento que caracteriza o novo projeto (PORTAS, 2003). O autor
refere-se à forma de intervenção urbana que é diretamente relacionada com o que passou a
constituir o planejamento estratégico.

Apesar de seus defensores argumentarem quanto à importância dos novos instrumentos de
planejamento criados a partir do planejamento estratégico (GÜELL, 2000), este tem
recebido várias críticas, sobretudo por considerar a cidade como uma empresa. O termo
“empresariamento da gestão urbana” é utilizado por Harvey (1996) e compõe elementos
como produtividade, competitividade, subordinação dos fins à lógica do mercado
associados à gestão das cidades. Identificando assim a existência de um comportamento
empresarial em relação ao desenvolvimento urbano. E segundo Vainer (2000, p.76) “a
nova questão urbana teria, agora, como nexo central a problemática da competitividade
urbana”.

A análise deste modelo pode ser focada em três analogias: a primeira se refere à cidade
como mercadoria, objeto de luxo a ser vendido, e isto explicaria o “marketing urbano”
como esfera específica e determinante do processo de planejamento e gestão de cidades; a
segunda é a cidade empresa, associada a termos como inovação, difusão, competitividade,
produtividade, ou seja, eficácia. Nesta há um planejamento que impõe novos atores que
compõem as parcerias público-privada; a terceira considera a cidade como pátria, onde se
busca o consenso, sendo este reforçado por uma construção ideológica firmada na
consciência de crise e no patriotismo de cidade, para a elaboração das estratégias (ibid.,
2000).

Aponta-se que os Grandes Projetos Urbanos se inserem neste contexto de visão
empresarial, que é bastante difundido pelos países europeus e americanos. Portas (2003)
compara os projetos urbanos em várias cidades e estabelece relações sobre os objetivos,
ocasiões e situação territorial de cada projeto. As cidades analisadas são Lisboa, Barcelona,
Baltimore, Hamburgo, Sevilla, Londres, Rotterdam, Genova, Noisiel-sur-Marne,
Amsterdam, Bilbao, Paris, Tokio.

Harvey (2013) analisa profundamente as transformações ocorridas na cidade de Baltimore
e aponta o domínio da injustiça e da segregação social presente nas práticas e na ideologia
contemporânea. No caso da revitalização da área central de Baltimore, o referido autor
identifica transformações como gentrificação, aumento da violência, expulsão de
moradores originais, apropriação privada dos lucros, museificação e espetacularização.
Sendo considerado este caso um exemplo simbólico na discussão internacional sobre os
GPU (ULTRAMARI, 2006).

No Brasil têm sido desenvolvidos estudos em algumas cidades como: Rio de Janeiro (obras
relacionadas com os Jogos Pan-americanos de 2007, obras da Copa de 2014, Museu
Guggenhein); Niterói (Caminho Niemeyer); São Paulo (Operação Urbana Faria Lima);
Curitiba (Museu Oscar Niemeyer e o Eixo Metropolitano); Fortaleza (Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura); Salvador (reabilitação do Pelourinho); Belém (Complexo do
Mercado Ver o Peso, Projeto Ver-o-Rio, Estação das Docas, Terminal Fluvial Turístico,
Projeto Cidade Criança); Palmas (Projeto Orla); Belo Horizonte (reabilitação integrada do
bairro Lagoinha).



Conforme discutido anteriormente, a maioria dos estudos aponta mais os aspectos
negativos decorrentes da implantação dos GPU do que os aspectos positivos. Diante do
contexto discutido, aponta-se que os GPU têm um importante papel na propagação de tais
posturas para o espaço urbano, devendo ser consideradas as diversas abordagens sobre o
tema.

3.3  Objeto empírico

A Região Metropolitana do Recife – RMR é uma espacialidade resultante de categorias
institucionais e político-administrativas (municípios) e atualmente é composta por 14
municípios, sendo estes: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe,
Igarassu, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno,
Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata. Há quatro nucleações: centro, norte, sul e
oeste. Esta pesquisa focou no oeste metropolitano no qual predomina a paisagem natural
(com morros, matas, reservas ambientais e mananciais – que abastecem toda a região), e
ainda é marcante a existência dos canaviais, sendo a agroindústria canavieira importante
componente da economia regional.

Grandes empreendimentos poderão modificar as características dessa região, tal como a
Cidade da Copa que propõe além da construção de uma arena multiuso, conjuntos
habitacionais e comerciais, este se for implantado constituirá um novo bairro e um novo
pólo de expansão da Região. Mediar a diversidade de interesses e promover o
desenvolvimento nesta região é um desafio latente (Freitas, 2012).

Quanto à parceria público-privada tem-se a modalidade denominada concessão
administrativa, definida no contrato para exploração da Arena Multiuso da Copa de 2014
– projeto Cidade da Copa. No caso da Arena Multiuso a remuneração da empresa é feita
integralmente pelo poder público. Observa-se que novos arranjos institucionais foram
criados para possibilitar a realização do evento Copa do Mundo de Futebol, tanto para a
execução da Arena quanto para a execução de obras de infraestrutura urbana. Questiona-se
o porquê da escolha do tipo de concessão administrativa e não patrocinada, uma vez que os
usuários são cobrados para ter acesso ao empreendimento e os recursos para manutenção
são provenientes dos clubes de futebol e das empresas proprietárias de camarotes na Arena
Pernambuco.

Os principais projetos que foram diretamente ligados à realização do megaevento na RMR,
são: Construção do Novo Estádio “Arena Pernambuco”, BRT Norte-Sul, BRT Leste-Oeste,
Corredor Caxangá Leste-Oeste, Corredor da Via Mangue, reforma do Aeroporto
Internacional Gilberto Freyre, Passarela do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre,
Terminal Marítimo do Recife, Terminal Cosme e Damião. Além dos projetos ligados
diretamente com a Copa 2014, implementados pelo estado, vários grandes
empreendimentos imobiliários tem sido viabilizados por concessões feitas pelo poder
público, observa-se as crescentes formas de cooperação ou acordo institucional e territorial
entre os setores público e privado.

4 ANÁLISE PRELIMINAR MULTIDIMENSIONAL

A análise do objeto de estudo foi realizada a partir da aplicação das categorias: política e
simbólica; institucional; urbanística; socioambiental (OLIVEIRA et al, 2012; NOVAIS et
al, 2007). Estas categorias vem sendo utilizadas para avaliar os Grandes Projetos Urbanos



no Brasil. O caso da RMR foi avaliado quanto a realização do megaevento Copa do Mundo
de Futebol 2014 e o empreendimento Arena Pernambuco - Cidade da Copa

Ao comparar o caso da RMR ao caso dos Jogos Pan-americanos de 2007, realizado no Rio
de Janeiro (NOVAIS et al., 2007; CUENYA et al., 2013), observa-se semelhanças quanto
ao fato dos GPU moldarem processos econômicos, urbanos e ambientais que afetam
negativamente alguns grupos sociais enquanto beneficiam outros. Tanto em 2007 como
agora em 2014 cabe a indagação de quem ganha e quem paga o ônus do crescimento
urbano advindo de tais megaprojetos.

As dimensões política e a simbólica se relacionam diretamente na candidatura das cidades
para sediar os megaeventos quando os nomes dos gestores públicos, municipais, estaduais
e em alguns casos nacionais, estão diretamente associados ao evento, com o intuito de
obter projeção no cenário político nacional e internacional, e a imagem da cidade passa a
ser difundida internacionalmente tanto pela realização do evento quanto pelos movimentos
sociais que tomaram as ruas em posição contrária ao evento ou à falta de controle social na
elaboração e implantação dos projetos. Cabe indagar se a imagem divulgada corresponde à
realidade das cidades sedes dos megaeventos.

Quanto à dimensão urbanística, ressalta-se que a Cidade da Copa passou a funcionar como
um vetor para a implantação de projetos estruturantes para a RMR, principalmente nas
obras referentes à mobilidade urbana. A forma arquitetônica do Estádio “Arena
Pernambuco” apesar de destoar do entorno representa um marco na paisagem de São
Lourenço da Mata e um ponto de atração de investimentos necessários para a conclusão do
projeto denominado Cidade da Copa. Quanto à infraestrutura urbana foram realizadas
ações mitigadoras para o problema de drenagem das águas pluviais, porém durante a Copa
2014 ficou clara a fragilidade dessas ações, pois houve alagamentos e congestionamentos
nos principais eixos viários que ligam Recife a São Lourenço da Mata.

Quanto à dimensão institucional, no contexto brasileiro, aponta-se as parcerias-público-
privada como uma inovação institucional na gestão das cidades e os novos arranjos
institucionais se complementam com a mudança na legislação urbanística para favorecer
determinados grupos de interesse e possibilitar a implantação dos empreendimentos, cujo
objetivo é a valorização fundiária de propriedades pertencentes a estes grupos dominantes.

Contudo na dimensão socioambiental destaca-se a falta de participação quanto ao controle
social durante a elaboração e implantação dos projetos e as desapropriações realizadas,
sendo destaque nas mídias, especificamente, os casos da RMR e do Rio de Janeiro, devido
à realização de remoções sem a existência de indenização para a população. Os impactos
ambientais não foram estudados de forma aprofundada, porém a localização da Cidade da
Copa às margens do Rio Capibaribe poderá contribuir para a poluição e degradação desse
corpo d’água que corta boa parte da RMR.

Embora Barcelona seja apontado como um bom exemplo que conseguiu unir os fatores
positivos dos megaeventos e dos investimentos necessários para a cidade, os GPU na RMR
e no Brasil, especificamente na realização da Copa do Mundo de 2014, têm sido apontados
como uma oportunidade perdida para as cidades, quanto aos investimentos do setor público
e privado, principalmente quanto a diminuição das desigualdades socioespaciais e ao
investimento em setores como o da Habitação de Interesse Social.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa apresenta sua relevância, ao obter como resultado a construção de um
embasamento teórico e metodológico para discussão do tema e ampliar a discussão dos
GPUs no contexto brasileiro, focando no caso da RMR, quanto às prováveis inovações
institucionais para a gestão urbana e para o desenvolvimento urbano e regional. Assim
como, ao aprofundar os estudos existentes e ampliar a discussão a respeito do tema que se
configura como uma realidade nas cidades brasileiras, porém ainda pouco estudado. Com o
intuito de compreender as transformações nas cidades, o que influencia no seu
crescimento, bem como as implicações de políticas públicas e consequentemente, seus
rebatimentos no planejamento urbano e na gestão das cidades.
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