
Universidade de São Paulo 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo – São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
 
 
 
 
 
 

Tese de Doutorado 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

CULTURA E URBANIZAÇÃO:  
RIBEIRÃO PRETO EM DUAS DÉCADAS [1993-2013] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Margarido Moreira 
NUSP 2861609 

 
Prof. Assoc. Miguel Antônio Buzzar 

Orientador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maio 2015 



 
 



 

CAROLINA MARGARIDO MOREIRA 
 
 
 

 
Cultura e Urbanização: 

Ribeirão Preto em duas décadas [1993-2013] 
 

 

 

 

 

 

Tese apresentada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para obtenção do título de 

 Doutora em Arquitetura 
 

 

Área de concentração: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Associado Miguel Antônio Buzzar 

 

 

 

 

 

São Carlos, maio de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só 
pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada. 

HENRI LEFEBVRE, Le droit à la Ville. 1968
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entrega a um sistema econômico degradante e aniquilador. 
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RESUMO 
 

MOREIRA, Carolina Margarido. Cultura e Urbanização: Ribeirão Preto em duas décadas [1993-2013]. 
Tese [Doutorado] - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em 
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2014. 

O recorte temporal deste trabalho — 1993 a 2013 — deve sua data inicial ao fato de o começo dos anos 
1990 ter sido o momento de um primeiro ciclo da Reforma Urbana e das primeiras discussões de 
Planejamento Estratégico no Brasil. A despeito da discussão que ocorria do Rio de Janeiro, cujo discurso 
continha a necessidade de resgate de identidade citadina e tudo o mais a ele associado, a discussão 
estratégica, de forma geral, se deu de forma direta, repetindo a fala de um de seus idealizadores, Jordi 
Borja. Segundo a mesma, a ´cidade global´ necessita se mostrar competitiva no cenário econômico para 
atrair investimentos. À época já havia uma gama de administradores e gestores públicos, de técnicos-
políticos e de arquitetos e outros profissionais que lidam com a cidade, seduzida pelo diagnóstico da 
globalização e da parceria cidade global/planejamento estratégico. A pesquisa explicita o reflexo deste tipo 
de pensamento por meio do qual a cidade é uma mercadoria passível de venda — objetivo final do city 
marketing desenvolvido desde então — em uma cidade de porte médio como Ribeirão Preto, aderindo a 
discussões sobre as Políticas Públicas na área da Cultura, vistas também como fonte para este 
pensamento. Além disso, tem-se como objetivo, por meio do recorte temporal de 1993 — início da primeira 
gestão do prefeito Antonio Palocci Filho, PT — a 2013 — início da segunda gestão da prefeita Dárcy Vera, 
PSD —, localizar e questionar o posicionamento do poder público em relação ao empreendedorismo 
urbano, bem como o resultado físico-espacial das forças nele aplicadas. Estariam a arquitetura e o 
urbanismo, bem como a arte, apenas subordinados às dimensões econômica e social, tornando-se meros 
empreendimentos, ou valeria ainda uma discussão que os enquadrasse nas questões referentes à 
cultura/mercadoria, espetáculo e dinheiro? Qual seria o lugar das intervenções urbanas para a governança 
urbana no período englobado? O trabalho propõe, assim, um forte questionamento sobre qual a relação 
entre urbanismo e política cultural, no caso de Ribeirão Preto. A hipótese defendida é a de que o 
Planejamento Estratégico que intencionou-se aplicar à cidade de Ribeirão Preto no início da década de 
1990 — por meio do Projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento e das 
Parcerias Público - Privadas,  à imagem de Atlanta [EUA] — ainda vigora, de forma virtual e não declarada, 
apesar da mudança de governo. Observamos, ainda, um discurso extremamente embasado na 
competitividade, empreendedorismo e governança urbanos direcionados pela acumulação flexível do 
capital. A cultura torna-se, assim, um objeto mercadológico — e, portanto, autonomizado — ainda 
incipiente, mas promissor, visto que necessário à inserção da cidade na lógica cultural do capitalismo tardio 
especialmente devido às características da região administrativa da qual Ribeirão Preto seria município-
polo. O trabalho retoma, assim, planos antigos e até o momento não devidamente contrapostos — ou 
sobrepostos —, trazendo à luz o caminho percorrido para chegarmos aqui, bem como lança perspectivas a 
respeito dos processos de urbanização e cultura em Ribeirão Preto.  

________________________________________________________________________________ 

Palavras chave: Projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento; Planejamento 
Estratégico; Política Cultural; Parcerias Público - Privadas; Competitividade Urbana; Empreendedorismo 
Urbano; Governança Urbana; Ribeirão Preto; Dárcy Vera; Antonio Palocci Filho. 





ABSTRACT 
 

MOREIRA, Carolina Margarido. Culture and Urbanization: Ribeirão Preto in two decades [1993-2013]. 
Tese [Doutorado] - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em 
Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2014. 

Period of this work – 1993 to 2013 – owes its initial date to the fact that the beginning of the nineties was the 
moment of the first cycle of the Urban Reform and of the first discussions about Strategic Planning in Brazil. 
Regarding the discussion that was taking place in Rio de Janeiro, whose discourse contained the need to 
rescue the city identity and everything else associated to it, the strategic discussion, generally, occurred in a 
direct manner, repeating the line of one of its creators, Jordi Borja. According to it, the “global city” needs to 
show itself as competitive in the economic scenario to attract investments. By that time, there were already a 
range of administrators and public managers, technic-politicians and architects, and other professionals that 
deal with the city, seduced by the diagnosis of globalization and by the partnership global city/strategic 
planning. This research explains the reflex of this kind of thinking wherewith the city is a salable 
merchandise – final goal of the city marketing developed since then – in a medium-sized city like Ribeirão 
Preto, adhering to the discussions about the Public Policies in the field of Culture, also seen as a source to 
this thinking. Besides that, another objective of this work is, through the period from 1993 – beginning of the 
first term of the mayor Antonio Palocci Filho, PT – to 2013 – beginning of the second term of the mayor 
Dárcy Vera, PSD –, to localize and question the position of the government regarding the urban 
entrepreneurship, as well as the physic-spatial result of the forces applied to it. Would architecture and 
urbanism, as well as the art, be only subordinated to the economic and social dimensions, becoming mere 
developments? Alternatively, would still worth a discussion that placed them in issues regarding 
culture/merchandise, entertainment and money? What would be the place of urban interventions to the 
urban governance in the studied period? Therefore, this work proposes a strong questioning about what is 
the relation between urbanism and cultural policy, in the case of Ribeirão Preto. The hypothesis is that the 
Strategic Planning that one intended to apply to the city of Ribeirão Preto in the beginning of the 90s – 
through the Projeto Ribeirão Preto 2001 – Ação Estratégica para o Desenvolvimento and the Public-Private 
Partnerships, to the image of Atlanta [USA] – is still in force, in a virtual and non-declared manner, despite 
the change of government. We observe, still, a discourse extremely grounded in competitiveness, 
entrepreneurship and urban governance directed by the flexible accumulation of the capital. Culture 
becomes, then, a marketing object – and, therefore, independent – still incipient, but promising, since 
necessary to the insertion of the city in the cultural logic of the late capitalism, especially due to the 
characteristics of the administrative region which Ribeirão Preto would be hub municipality. This work 
resumes old plans not duly opposed – or overlapped – until the moment, bringing to light the path chosen to 
get here, and launches prospects regarding the processes of urbanization and culture in Ribeirão Preto. 

__________________________________________________________________________________ 

Key words: Projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento; Strategic Planning; 
Cultural Policy; Public-Private Partnerships; Urban Competitiveness; Urban Entrepreneurship; Urban 
Governance; Ribeirão Preto; Dárcy Vera; Antonio Palocci Filho.  
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa apresentada insere-se no panorama de discussão sobre os processos urbanos  
contemporâneos que perpassam as cidades a partir de um dos aspectos que tem detido a atenção de 
arquitetos e pesquisadores: as ações que visam a inserção das cidades em uma nova fase do capitalismo 
tardio, a da acumulação flexível do capital, bem como suas implicações na cidade como um todo. 

No mestrado realizado por esta pesquisadora, durante a análise sobre as intervenções urbanas 
contemporâneas no centro de São Paulo, percebeu-se que os estudos sobre cidades brasileiras vêm 
privilegiando as áreas metropolitanas, e que o desvendamento dos processos por que passam os espaços 
urbanos — e, como veremos, também os não-urbanos — das cidades não-metropolitanas, particularmente 
as chamadas 'cidades de porte  médio', constitui um campo de pesquisa importante e ainda pouco 
investigado.  

Todavia, o conceito de cidade média, ou de porte médio é controverso. A definição do IBGE para cidades 
de porte-médio, aquelas que possuem de 50.000 a 500.000 habitantes — só o município de Ribeirão Preto, 
cidade objeto desse trabalho, possui uma população de 658.059,00 habitantes1 —, estabelece uma 
hierarquia populacional, mas ignora todos os outros fatores responsáveis pela dinâmica urbana, 
principalmente os econômicos. As dúvidas sobre essa questão não se limitam a isso. Para Júlio César 
Zandonadi: 

[...] não há um consenso do conceito de cidades médias, as principais discussões em torno da 
definição de tal termo, se dá, primeiramente, se há necessidade de se conceituar e dedicar 
pesquisas a tais espaços urbanos? Pois para alguns autores eles apenas reproduzem 
dinâmicas urbanas das metrópoles, em menor escala. Quais os indicativos e determinantes 
que classificam um espaço urbano como sendo cidade média? E por fim, a diferenciação entre 
cidades médias e cidades de porte-médio? [ZANDONADI, 2011] 

Há, ainda, um entendimento sobre essas questões que, extrapolando a questão demográfica, indicam uma 
interpretação que diferencie cidade média de cidade de porte médio de forma mais substantiva e que 
solicita, para cada caso, estudo e interpretação. Para Beltrão Espósito: 

Podemos admitir a existência de cidades de porte médio, em função de característica que lhe é 
intrínseca, como seu tamanho demográfico, mas não podemos reconhecer se uma cidade de 
porte médio é uma cidade média, ou seja, aquela que desempenha papéis de intermediação 
na rede urbana, sem compreender, ao mesmo tempo suas características [o que não se 
restringe ao tamanho demográfico e deve incluir a estruturação interna de seus espaços], 
como suas relações com outras cidades [o que impõe o reconhecimento de seus papéis na 
estruturação urbana na rede]. [BELTRÃO SPOSITO, 2004. Pg. 331] 

                                                             
1 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] — Estimativas da população residente nos municípios 
brasileiros com data referência em 1º de julho de 2014. Página visitada em 28 de agosto de 2014. 
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Assim, tendo como referência a condição de centro regional e a crescente intenção de criação da Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto2, essa cidade foi escolhida como estudo de caso. Tal escolha mostrou-se 
promissora pois a macrorregião de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, exerce papel de 
“liderança” e apresenta uma característica que a diferencia da maioria das regiões economicamente ativas 
do país, que é o de abrigar o setor mais dinâmico da economia local — o agroindustrial — situado fora do 
tecido urbano3. A respeito das taxas de crescimento populacional nesta região serem mais altas do que a 
média do Estado4 a partir dos anos 1980,  Rolnik coloca que: 

A explicação dessa situação reside na relação entre atividade econômica e urbanização. O 
complexo sucroalcooleiro, como todos os setores agroindustriais, possui seu centro dinâmico 
fora das áreas urbanas. A lógica de instalação da agroindústria é baseada na proximidade de 
áreas de produção de produtos primários de forma mais acentuada do que nas economias de 
aglomeração. Assim, não há concentração em uma única cidade-polo, mas um espraiamento 
em diferentes cidades onde se localizam as usinas. A terra para cultivo valoriza-se como 
resultado de desenvolvimento agroindustrial, criando um barreira para a conversão em terra 
urbana, mesmo durante ciclos de expansão econômica e demográfica.  
[ROLNIK, 2000. Pg. 08] 

Assim, a localização dispersa desses complexos agroindustriais pela área polarizada por Ribeirão Preto 
teria determinado o surgimento de subcentros regionais [centros de segundo nível], que exerceriam, por 
sua vez, atração sobre as cidades ao seu redor, passando a assumir o papel de centro de primeiro nível na 
estrutura econômica e sócio espacial da região, que se apresenta sob este prisma como uma unidade. 
[RIBEIRÃO PRETO, 2014]. Segundo apresentado pela Justificativa Técnica do Plano Diretor, em 2014: 

Os investimentos anunciados na Região Administrativa nos últimos anos apontam para o 
aprofundamento da estrutura econômica baseada no setor sucroalcooleiro, a agricultura 
desenvolve-se em bases gerenciais e técnicas muito avançadas, com empreendimentos 
relacionados à sua cadeia produtiva em vários municípios da região e com investimentos no 
setor terciários centrados no município-polo de Ribeirão Preto, sendo uma das regiões mais 
mecanizadas do Estado com destaque na produção de cana de açúcar na econômica estadual. 
Com a saturação de terras para instalação de novas usinas, a região administrativa poderá 
dinamizar seu desenvolvimento, através de investimentos em alta tecnologia, voltados à 
otimização da produção nos canaviais e ao aumento na competitividade das indústrias nas 
quais é especializada: a produtora de combustíveis renováveis, a de equipamentos médicos, 
hospitalares e odontológicos, a de produtos metal/mecânicos e a de tecnologia da informação. 

                                                             
2 A discussão embasa boa parte das discussões entre políticos da cidade, que veem na criação desta a possibilidade 
de ter uma agência de desenvolvimento e um fundo metropolitano para obras de interesse comum das cidades, como 
ocorre no Vale do Paraíba. Há, inclusive, uma disputa, para a criação da  Região Metropolitana, entre Ribeirão Preto e 
Franca. 
3 A informação é colocada na Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão Preto [Pg. 43], na qual cita-se o 
trabalho de CAIADO, Aurílio em Urbanização e Metropolização no Estado de São Paulo: Desafios da Política 
Urbana. Campinas 1992. Pode-se ler sobre, também, no trabalho de ROLNIK, Raquel. Exclusão Territorial e 
Violência: O caso do Estado de São Paulo. Cadernos de Textos, Belo Horizonte, v. 2, p. 173 - 196, 30 ago. 2000. 
Disponível em: https://raquelrolnik.files.wordpress.com/2009/08/exclusaoterritorialeviolencia.pdf. Acesso em 
29/11/2013. 
4 Segundo Justificativa técnica do Plano Diretor, de 2014 [pg. 41], nas ultimas décadas, com a substituição da mão de 
obra permanente no campo pela temporária com residência na cidade, a Região Administrativa de Ribeirão Preto teve 
expressiva urbanização, chegando em 2010 a 97,52%, acima da média estadual que atingiu 95,94%. O município 
registrou um grau de urbanização no ano de 2010, superior a 99,72% e uma taxa de crescimento populacional, no 
período de 2010 a 2013, de 1,42% ao ano. 
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Com o desenvolvimento dos agronegócios na Região Administrativa e o aumento das 
exportações dos produtos regionais, não apenas de commodities, mas também de diversos 
produtos industriais com maior valor agregado, a região vem aumentando, nos últimos anos, a 
participação na atividade econômica do Estado de São Paulo, requerendo, portanto, mão de 
obra mais capacitada e especializada. Dependente da economia regional, o desenvolvimento 
do município-polo de Ribeirão Preto passa pela dinamização dos municípios do seu entorno e 
o desenvolvimento destes, por sua vez, passa pela melhoria educacional e da qualificação 
profissional e pela preservação ambiental. [RIBEIRÃO PRETO, 2014. Pg. 43] 

Ribeirão Preto seria, portanto, sede de uma Região Administrativa de 1.351.695 habitantes5 e, através do  
levantamento censitário das unidades de produção agrícola do Estado de São Paulo [Projeto LUPA], 
efetuado pela Secretária de Agricultura e Abastecimento [SAA], considera-se ainda os Escritórios de 
Desenvolvimento Rural - EDRs, sendo que, para a região administrativa de Ribeirão Preto, são 
considerados os dezoito municípios do EDR de Ribeirão Preto pertencentes a RA de Ribeirão Preto e os 
sete municípios que foram classificados pertencentes aos EDRs de Barretos, Franca e Jaboticabal – 
Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, que pertencem ao EDR de Jaboticabal; Pitangueiras e Taquaral, que 
pertencem ao EDR de Barretos; Altinópolis e Santo Antônio da Alegria, que pertencem ao de Franca. 
Sendo assim, levanta-se que:  

A área total ocupada com atividades agropecuária aumentou entre 1995/96 e 2007/08 apenas 
1%. A área ocupada com cana, entre 1995/96 e 2007/08, segundo o LUPA cresceu 14%, 
destaca-se que nessa região, o grande incremento de área de cana ocorreu na década de 
1990, cujo período apresentou taxa de variação total de 24,53% [variação anual média foi de 
2,61%]. O período de 2000 a 2007 apresentou variação menor, uma vez que houve saturação 
das áreas de produção na região, com taxa de variação total de 2,06%. Na safra 2006/07, a 
área de novos canaviais, no EDR de Ribeirão Preto, foi de 27.650 hectares [aumento de 
9,18%] para um total estadual de 301 mil hectares. Isto representa uma produção regional de 
23,6 milhões de toneladas, segundo o levantamento subjetivo de novembro de 2006 do 
Instituto de Economia Agrícola [IEA-APTA]. A produtividade da região aumentou 7,17% no 
período 2000-2007, com média das variações anuais de 0,37%, atingindo 78 toneladas por 
hectare em 2006. A produção regional caracteriza-se pela crescente mecanização de diversas 
fases do ciclo produto agrícola, pelo uso de novos produtos químicos, da informática e da 
automação. [RIBEIRÃO PRETO, 2014. Pgs. 43] 

Em relação às características da produtividade das atividades agropecuárias da região considerada como 
EDRs, tem-se que: 

A mecanização do corte da cana intensificou-se nos últimos anos, as usinas passam à 
mecanização do plantio, o que representa redução de custos para as empresas. A lavoura 
temporária do complexo sucroalcooleiro, chega em algumas cidades a ocupar mais de 80% da 
área agrícola do município, como em Dumont, Guariba, Jaboticabal, Sertãozinho, Barrinha, 
Pontal e Serrana. Isto resulta num forte impacto socioeconômico nos municípios que sediam as 
usinas e destilarias, tanto pela geração de impostos quanto pela dinamização do setor terciário, 
principalmente no polo Ribeirão Preto, gerando um forte contingente de mão de obra 
temporária.  
O domínio desse setor estratégico da produção – açúcar e álcool – garante sua permanência e 
predominação absoluta nas áreas onde se instalaram as usinas e destilarias. A rentabilidade 
desse complexo usina/cana de açúcar, a supervalorização das terras e as relações de 
produção muito enraizadas eliminam qualquer competição por parte de outras culturas. 
[...] 

                                                             
5 Estimativa populacional - IBGE 2014 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em 03/09/2014. 
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A área ocupada com café, na RA, em 2007/08 representava 2% da área total da região. Em 
municípios como Altinópolis e Santo Antônio da Alegria, alguns produtores tem se destacado 
em concurso de qualidade de café na Alta Mogiana, que é tradicional produtora de café, em 
São Paulo, em virtude de sua altitude, clima favorável e larga experiência na produção de 
cafés finos.  
O complexo papel/celulose/reflorestamento é representado basicamente pela unidade situada 
no município de Luiz Antônio. A antiga CELPAV – Companhia Votorantim de Celulose e Papel 
[...]  com capacidade de produção de celulose – 410 mil toneladas, e capacidade de produção 
de papel não revestido – 360 mil toneladas empregam aproximadamente 2.590 funcionários  
[...] 
A ovinocultura é uma atividade de pequena expressão na RA, mas entre o período de 1995/96 
e o ultimo levantamento realizado em 2007/08, apresentou incremento de 95%.[...].  
 

Especificamente em relação ao município de Ribeirão Preto, sede da Região Administrativa e do Escritório 
de Desenvolvimento Rural citado anteriormente: 

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto - CODERP, o 
município de Ribeirão Preto caracteriza-se por ser polo regional na prestação de serviços e de 
comércio, destacando-se a diversificação do comercio varejista, vários shoppings centers, o 
setor atacadista que o coloca como um dos principais centros distribuidores do país. O 
município concentra toda a atividade financeira da região, os dois setores de maior destaque 
são o da saúde e educação. O desempenho econômico de Ribeirão Preto sempre esteve 
relacionado ao dinamismo e as riquezas geradas pelas atividades desenvolvidas ao seu redor. 
Devido à monocultura da cana de açúcar a partir dos anos 70, as usinas processadoras da 
cana de açúcar representam a principal atividade industrial do município e região, estimulando 
o desenvolvimento de outros setores, como, máquinas agrícolas e equipamentos para usinas, 
em Sertãozinho desenvolveu-se um polo metal-mecânico em decorrência do setor 
sucroalcooleiro, abrigando também indústrias de produtos químicos, metalurgia, produtos de 
metal, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, máquinas e equipamentos 
e produtos diversos. Destaca-se no mercado regional um conjunto de empresas voltadas ao 
atendimento dos setores de alimentos e bebidas, setores de fabricação de equipamentos 
médicos-odontológicos e algumas empresas farmacêuticas. 
O mercado consumidor de alto poder aquisitivo, responde em grande parte pela presença de 
um comércio e de um setor de serviços sofisticados e diversificados, concentrados no 
município polo. Os serviços de educação e saúde oferecidos pelo município estão centrados 
na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP e o Hospital das Clínicas, 
responsáveis pelo desenvolvimento do polo científico tecnológico e de toda a cadeia produtiva 
médico hospitalar; em Jaboticabal, outro centro educacional e de pesquisa, especificamente na 
área de ciências agrárias e veterinárias, esse serviço é oferecido pelo campus da UNESP, com 
cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Zootecnia e Administração. A 
Região possui outras faculdades e uma FATEC que oferece curso na área de tecnologia pra 
biocombustíveis. No conjunto de atividades industriais no município de Ribeirão Preto, 
destacam-se a fabricações produtos de fumo e de equipamentos médicos, hospitalares e 
odontológicos, envolvendo produtos farmoquímicos e farmacêuticos, equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e ópticos, máquinas e equipamentos, cosméticos, produtos 
alimentícios, bebidas, confecções de vestuários e acessórios, impressão e reprodução de 
gravações, produtos químicos, produtos de borracha e de material plástico, produtos de 
minerais e não metálicos, produtos de metal, veículos automotores, reboques e carrocerias, 
móveis e produtos diversos. As atividades de serviço, o destaque se dá nas áreas da saúde e 
educação, mas envolvem ainda, atividades voltadas para a realização de atividades financeiras 
e atividades em áreas modernas e sofisticadas, como telecomunicações, serviços de 
tecnologia da informação e prestação de serviços de informação, além das de natureza 
cultural, esportiva, de lazer de apoio às empresas e às pessoas. O turismo de negócios, 
através de realização de congressos e feiras de negócios, como a Agrishow, feira de 
agronegócios onde são demonstrados o funcionamento de máquinas, equipamentos e 
implementos agrícolas, sementes, defensivos, fertilizantes e as tecnologias à disposição do 
agricultor e do pecuarista.  
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A rede de serviços de saúde é dimensionada para atendimento regional. [...] 
O setor educacional é responsável por uma parte considerável do dinamismo da cidade, é 
composta pela rede municipal de formação educacional, várias escolas técnicas ou 
profissionalizantes, e várias universidades privadas e públicas, em particular o campus da 
Universidade de São Paulo – USP, que oferece 25 cursos de graduação para cerca de 6.500 
alunos [2011], com 28 opções de formação nas áreas exatas, biológicas e humanas, 
destacando-se a Faculdade de Medicina e a Escola de Enfermagem. 
[...] 
No período de 2000/2010, a participação da RA no PIB do Estado aumentou de 2,4% para 
2,6%. Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jaboticabal e Monte Alto concentravam 73,7% do PIB 
regional, em 2000, e 76,8%, em 2010. A participação da indústria no PIB regional passou de 
24,5%, em 2000, para 29,2%, em 2010. O peso do setor industrial ampliou-se em 17 dos 25 
municípios da região no período. Isso se deve à expansão do setor agrícola canavieiro e da 
produção de açúcar e álcool, impulsionada pela retomada da economia brasileira na última 
década. Ribeirão Preto respondeu por 55,3% do PIB da RA em 2000, e por 53,4%, em 2010. 
Em seguida aparece o município de Sertãozinho, cuja participação no PIB regional ampliou-se 
de 9,3% para 15,0% nesse período. O setor de serviços responde por mais de 80% do Valor 
Adicionado em Ribeirão Preto, tanto em 2000 quanto em 2010. A indústria tornou-se a 
atividade econômica predominante em Sertãozinho, em 2010; a indústria ampliou sua 
participação para 58,4%, ao passo que os serviços decresceram para 40,4%. Essa mudança 
se deve ao desempenho da cadeia da indústria sucroalcooleira, com destaque para o 
crescimento da produção de máquinas e equipamentos para usinas de açúcar e álcool. Outro 
destaque regional é a indústria ligada à saúde. Ribeirão Preto constitui referência nacional em 
equipamentos médicos e odontológicos, incorporando os mais recentes avanços tecnológicos. 
Também possui amplo e moderno parque fabril de soros hospitalares e, ainda, uma importante 
planta de vacinas e outros produtos para a saúde animal. 
O parque tecnológico que está sendo implantado no município-sede poderá acentuar o 
dinamismo desses principais produtos, já que as pesquisas priorizarão as áreas de 
biotecnologia, bioenergia e equipamentos de saúde.  
O potencial de consumo elevado da população, especialmente nas maiores cidades da região, 
vem aquecendo as atividades imobiliárias e o comércio varejista. Entre os maiores 
empreendimentos citam-se condomínios residenciais, empresariais e logísticos, shopping 
centers, com torres comerciais e hotéis, além de novas unidades de grandes redes 
supermercadistas do país. [RIBEIRÃO PRETO, 2014. Pgs. 45-48] 

Sendo assim, Ribeirão Preto caracteriza-se hoje, especialmente, como centro de serviços e comércio e 
possui mercado de trabalho que absorve parte significativa da população que reside nos municípios 
vizinhos, ao mesmo tempo em que uma série de iniciativas buscam associar a necessidade de 
planejamento da cidade a um provável posicionamento privilegiado em relação às demais, utilizando-se 
principalmente da imagem existente de um passado de pujança econômica e cultural, ações culturais 
crescentes, grandes intervenções urbanas a caminho, além de oferecer produtos imobiliários valorizados -  
que em grande parte escapam das análises do Plano Diretor, ou tem pouco significado - replicando, ainda 
que de forma específica [ou local], um receituário conhecido e presente nas discussões sobre os processos 
urbanos contemporâneos.   

Como sabido, boa parte dessas discussões referentes às cidades contemporâneas tem por base a 
reelaboração da noção de planejamento estratégico derivado para o campo da gestão urbana. Sem querer, 
por ora, repassar a vasta literatura a respeito, os ditames desse planejamento indicavam a necessidade das 
cidades se requalificarem em termos urbanos, para se qualificarem e pleitearem a condição de polos 
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econômicos em uma rede global de cidades, que estava passando a gerir — para alguns já geria — a 
economia globalizada.  

Para aplicar esta análise a Ribeirão Preto, recorreu-se a um documento de dificultado acesso, o projeto 
Ribeirão Preto 2001 - Ações Estratégicas [RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996], do qual ouvia-se muito pouco e 
ao qual conseguiu-se acesso apenas através do conhecimento da existência de uma pasta guardada no 
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. Á partir deste documento, passou-se a reconhecer muitas 
das falas ainda existentes, bem como os atores envolvidos, e passou-se a ouvi-los, o que nos guiou a 
outras documentações e questões importantes. O acesso ao documento original foi, portanto, chave para o 
desenvolvimento do trabalho e fonte indispensável para trilhar todo o entendimento aqui exposto. À partir 
dele e de seus antecessores conseguimos criar a hipótese de que aquele momento, além de vital para a 
elaboração do primeiro Plano Diretor da cidade, reconstrói a ideologia de Ribeirão Preto como a grande 
'metrópole do interior', bem como a promessa de [re]ocupação de um lugar de destaque no mundo 
globalizado. Foram os seguintes documentos públicos utilizados para a compreensão da atual situação 
urbana de Ribeirão Preto a serem analisados nos capítulos da tese aqui apresentada, em ordem de 
criação: 

▪ O Plano Urbanístico de Ribeirão Preto do Engenheiro José de Oliveira Reis, de 
1945; 

▪ O Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte - PAITT, de 1978;  

▪ Proposta de Renovação Urbana para o Concurso de Ideias para o Centro de 
Ribeirão Preto, de 1991; 

▪ Plano Diretor de Ribeirão Preto, de 1995;  

▪ Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento, de 1996; 

▪ Revisão do Plano Diretor: Propostas e Justificativa, de 2014. 

O primeiro capítulo dedica-se, portanto, à análise integral do texto apresentado pelo poder público na 
metade da década de 1990, visto que este se propõe a ser o documento que fará perdurar, para além do 
período do governo que o elabora, os ideais por este buscados, enfim, o projeto de cidade por este 
realizado. Pretende, portanto, ser mais que uma política circunscrita a um governo, mas, à partir do Plano 
Diretor — que o projeto visa não apenas 'explicar' através de um discurso ideológico, mas também ilustrar 
para além das leis anteriormente geradas —, tornar-se um 'guia' sobre como os governos posteriores 
deveriam agir em relação à cidade pelo projeto estrategicamente 'redesenhada' — inclusive em seus 
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aspectos imateriais — propondo, inclusive, a figura de um 'Gerente da Cidade' como garantia de 
continuidade.   

Construído este caminho, percebe-se que a 'fala estratégica' — a ser discutida e desenvolvida durante o 
trabalho —, preservando o essencial [a capacitação para tornar-se competitiva frente a outras cidades e 
com o objetivo de conquistar, talvez, um lugar na rede econômica global], tem sido também observada 
como comum. Hoje ainda espanta a fala de alguns administradores públicos, que mais parecem 
mercadores de oportunidades para a iniciativa privada, do que alguém que tem como atribuição estruturar 
ações, principalmente, de melhoria de vida, para aqueles que ainda se encontram destituídos de benefícios 
urbanos. Ainda mais negativa é a redução do gradiente de discussões de questões urbanas. O que parece, 
é que as administrações estiveram – e ainda estão - totalmente impermeáveis à crítica ao modelo de 
planejamento estratégico, qualquer que fosse a dimensão de sua absorção pelas administrações, e verifica-
se na cidade de Ribeirão Preto certo pioneirismo também quanto a este fato. 

A escolha de Ribeirão Preto deriva ainda do fato de, mesmo não se situando em uma região metropolitana, 
apresentar uma situação de destaque entre as cidades paulistas de “porte médio”, formando, com seus 
municípios limítrofes, uma aglomeração urbana motivada pela complementaridade e integração entre os 
mesmos. Não se verifica o processo de conurbação, mas seus vetores de crescimento indicam que, em 
médio prazo, esta tendência poderá ocorrer e — como veremos no Capítulo 02 — é o que se busca.   

A hipótese que aqui está sendo formulada, que toma a cidade de Ribeirão Preto como caso, é de que as 
cidades não metropolitanas reproduzem os discursos de planejamento estratégico e de defesa das 
intervenções de cunho cultural — este último ainda de forma tímida, porque não essencial até o momento, 
apesar de, como veremos, as políticas públicas cumprirem, também, um papel 'estratégico' por vezes 
instrumentalizado —, também como forma de postularem um papel de destaque no cenário regional e, por 
vezes, nacional ou internacional. No caso de Ribeirão Preto, como veremos, tal reprodução se deu em 
grande parte em um período — início dos anos 1990 — em que termos como planejamento estratégico 
tinham um grande impacto, informando os tipos de iniciativas, propostas e intervenções, mesmo quando 
estas não chegam a se realizar de forma integral, como foi o caso.  

Ainda, confrontando os primeiros processos de deslocamentos das camadas de alta renda e a sua relação 
com o deslocamento do centro, pode-se constatar que existe uma similaridade do processo registrado em 
Ribeirão Preto e nas metrópoles brasileiras: primeiro pela tendência de deslocamentos das camadas de alta 
renda para setores específicos das cidades, no caso na direção Sul; segundo pela atração que exercem 
sobre o comércio e serviços de luxo, provocando, em um primeiro momento, a formação de ruas de 
comércio ao longo das vias que ligam seus bairros ao centro, independente do momento em que se 
realizou. A proliferação de Shoppings Centers e condomínios fechados são outras duas similaridades a 
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serem discutidas e que, na verdade, vêm sendo levantadas por vários trabalhos acadêmicos em 
andamento. Na cidade, verifica-se de forma clara os fenômenos contemporâneos de extensão e 
descontinuidade urbanos, não apenas derivado de loteamentos periféricos para população de baixa renda, 
mas sobretudo de empreendimentos habitacionais e de comércio e serviços de alto padrão, como também 
explicitado no Capítulo 2, reforçando a divisão e segregação sócio espacial, historicamente presente na 
cidade. 

Recentemente — em 2010 —, ainda, a cidade adquiriu o título de Capital Brasileira da Cultura, o que 
intensificou o interesse pelo estudo da situação urbana contemporânea de Ribeirão Preto e todas as áreas 
a ela associadas. Isto devido às questões referentes à tentativas — principalmente ocorridas a partir de 
1990 — de inserção de equipamentos como âncoras de um possível [re]desenvolvimento social ou 
requalificação urbana de algumas regiões da cidade, que ocorreria ao trazer para estas áreas usos há 
tempos abandonados pela elite, podendo ainda gerar um processo de gentrificação, como propõem alguns 
autores e Regina Meyer discute como sendo uma condicionante associada aos projetos de renovação 
urbana6, configurada pela expulsão da camada social que atualmente as ocupa e utiliza, alimentando a 
segregação sócio espacial.  

Apesar deste tipo de consequência [a gentrificação] acontecer com nitidez em áreas ainda bastante 
específicas [como na região de expansão dos condomínios, por exemplo]7 visto que as ações para melhoria 
dos demais espaços urbanos são — como poderemos ver — incipientes, no Capítulo 3 buscamos realizar 
um levantamento sobre como a “questão cultural” participa deste processo em Ribeirão Preto: quão 
atuante, quão importante, quão presente nas propostas públicas e privadas esta aparece, e de que forma. 
Disto, intenciona-se entender como a questão cultural determina ou é determinada pelas políticas públicas 

                                                             
6 Segundo a arquiteta Regina Meyer, “o amplo processo de recuperação das áreas centrais de cidades americanas, 
impulsionado pela decadência de setores residenciais, foi, nos anos 1960, uma resposta para os problemas de 
desagregação urbana. Esse tipo de ação, embora seja, na sua origem, um discutível modo de atuar no interior de 
setores urbanos, substituindo antigos moradores por novos, de maior poder aquisitivo, influenciou positivamente o 
novo ideário urbanístico que se iniciava. A ação conduzida nas áreas centrais de cidades americanas é traduzida pelo 
novo conceito de gentrification, e tornou-se exemplo de operações urbanas cujo produto final foi a iniquidade. Os 
movimentos populares de luta e reivindicação dos moradores atingidos fazem parte de qualquer estudo sobre esse 
tipo de intervenção. Sua crítica foi, assim, incorporada como nova condicionante de grande parte dos projetos de 
renovação urbana realizados posteriormente.” MEYER, R. 1999. p. 119. 
7 Para Otília Arantes, mais recentemente, dos 1990 para cá, uma terceira vaga gentrificadora redundaria na criação de 
um conjunto de serviços e equipamentos-isca para toda uma população de classe média e média-alta disposta a 
consumir. É quando N. Smith recorre ao termo “generalizada”: vaga esta puxada em geral pelo Estado, muitas vezes 
dissimulando o processo com a alegação de um renewal de toda uma região, em parceria com o setor privado, que 
não apenas se concentraria na valorização dos centros urbanos ou só na melhoria das habitações [renovando ou não 
o estoque originário], mas propiciando a criação de um número grande de atrações [shoppings, restaurantes, 
equipamentos esportivos, etc., sem esquecer os culturais, obviamente] que possam trazer toda uma população com 
um novo perfil, que não só aí circule, mas que, dadas as vantagens oferecidas, venha a se instalar nestes novos 
enclaves. Smith fala de um "re-desenvolvimento estratégico" destas áreas, nitidamente comandadas pelos interesses 
econômicos. "Generalizada" para ele quer dizer ainda: algo difuso pela cidade, o que pode levar, no limite, a uma 
cidade inteiramente gentrificada. Fonte: SITE DA EDITORA ANNABLUME. Disponível em: 
http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site 
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na área da cultura — nos âmbitos municipal, estadual e federal — e como atuam a favor das intervenções 
urbanas, e quais espaços são a partir delas gerados ou, ainda, qual a participação política que estas 
estimulam na população que atendem, entre artistas e cidadãos comuns. 

Assim sendo, pretende-se analisar a questão urbano-cultural no período que engloba as administrações de: 

▪ Antônio Palocci Filho – PT, de 01/01/1993 a 31/12/1996  

▪ Luiz Roberto Jábali – PSDB, de 01/01/1997 a 31/12/2000  

▪ Antônio Palocci Filho – PT, de 01/01/2001 a 20/11/2002  

▪ Gilberto Maggioni [vice de Palocci] – PT, de 21/11/2002 a 31/12/2004 

▪ Welson Gasparini – PSDB, de 01/01/2005 a 31/12/2008 

▪ Dárcy Vera – DEM/PSD, de 01/01/2009 a 31/12/2012 

▪ Dárcy Vera – PSD, de 01/01/2013 ao momento presente 

Escolhemos, portanto, como ´pano de fundo da pesquisa', o Plano Diretor de Ribeirão Preto, tendo como 
enfoque principal as ações previstas que seriam direcionadas ou relacionadas de uma forma ou outra às 
questões que nos propusemos a abordar — os processos de urbanização e de cultura —, assim como as 
motivações que geriram tais ações, ou suas ausências.  

Como coloca o arquiteto e urbanista Rodrigo Santos de Faria, "em Ribeirão Preto estão revendo o Plano 
Diretor desde 1945. A segunda Revisão ocorreu em 1955 e nada foi feito". Isso porque, segundo a sua 
tese,8 o engenheiro-urbanista José Oliveira dos Reis [nascido em Ribeirão Preto e, naquele momento, na 
transição profissional entre a Comissão do Plano da Cidade e o Departamento de Urbanismo da cidade do 
Rio de Janeiro], recebeu, em 1945, um convite para elaborar o primeiro Plano Diretor da cidade de Ribeirão 
Preto ou o que ele mesmo denominou de Observações e Notas Explicativas do Esquema do Plano Diretor 

de Ribeirão Preto, propostas estas não implementadas, como descreve o autor da tese citada.  

Faria coloca que, justamente por isso, em 1955 Reis foi convidado a atualizar e analisar as propostas 
elaboradas, o que resultou em uma palestra proferida em Ribeirão Preto no dia 08 de agosto de 1955, 
intitulada Urbanismo e sua Influência no Município, palestra esta amplamente divulgada à época, pelo jornal 

                                                             
8 FARIA, Rodrigo Santos de. José de Oliveira Reis, urbanista em construção: uma trajetória profissional no 
processo de institucionalização do urbanismo no Brasil (1926-1965/1966).  Tese [doutorado] - Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, SP : [s. n.], 2007. 
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A Cidade, entre outros. Segundo relatado por Faria — e reproduzido aqui por ser essencial à introdução do 
debate proposto pela pesquisa —, o engenheiro-urbanista teria proferido publicamente que: 

é insofismável que Ribeirão Preto é uma cidade progressista e como seu título de 
“Capital do Oeste de S. Paulo”, vae vencendo inúmeras dificuldades e ultrapassando 
todas as expectativas. O seu desenvolvimento, a sua expansão não podem ser feitos 
a mercê das improvisações e indiscriminadamente. É preciso controlá-los. Já é tempo, 
pois, de dotar o Município de um Plano Regional, abrangendo não só o plano diretor 
da área urbana da cidade [...] Não se compreende hoje uma cidade da importância de 
Ribeirão Preto não ter seu plano de urbanização. Como frisamos no começo desta 
palestra, o plano de urbanização não se limita ao traçado físico de ruas, isto é, da 
circulação. É algo mais que exige a cooperação de todos, pois como vimos, abrange 
todas as atividades humanas. 9 
 

Faria coloca ainda que, aproximadamente dois meses antes de Reis ter proferido tal palestra, o então 
prefeito da cidade, José Costa, havia recebido o ex-prefeito de São Paulo, Prestes Maia, para quem, 
segundo noticiado, 

[...] havia enviado as plantas referentes às construções da passagem inferior na 
porteira da Mogiana, para a ligação da cidade à Vila Tibério, Estação Rodoviária e 
Mercado Municipal. Exibidos aos participantes da mesa redonda, as plantas do grande 
urbanista bandeirante receberam os mais rasgados elogios, pois o ex-prefeito da 
Capital do Estado, com a sua colaboração espontânea permitirá à Municipalidade 
atacar três graves e antigos problemas locais.10 

Tais convites demonstrariam, entre outras, a preocupação latente da Comissão Especial do Plano Diretor 

da Cidade11, de realmente criar um plano de crescimento, intensamente desordenado naquele momento. 
Faria coloca inclusive que o Projeto de Lei N. 19-55,  segundo seu Art. 1°, delibera que deveria ficar 
“suspensa qualquer aprovação de loteamento até que estejam concluídos os trabalhos do plano diretor da 
cidade”. Isso porque em 1954, segundo Faria, o Projeto de Lei N. 10-54 tratava apenas da delimitação da 
Zona Residencial da cidade de Ribeirão Preto: "um projeto estruturado em quatro artigos cuja abordagem 
passou pelos usos dos terrenos da referida Zona Residencial, bem como pelas normalizações sobre 
gabarito, casas geminadas, alinhamento, divisas dos lotes, recuos mínimos, entre outros, que também 
deveriam ser obedecidas pelas edificações comerciais internas à zona." [FARIA, 2007. Pg 218]. 

                                                             
9 REIS, apud Faria [2007]. Pg 214. 
10 REIS, apud Faria [2007]. Pg 216. 
11Segundo Faria, formada à partir da sugestão do engenheiro José de Oliveira Reis, em sua primeira visita 
profissional, de criação de um órgão apolítico e alheio à política partidária com a intenção de “promover junto ao  
Município, Estado e União a defesa do município, e interesses locais como a elaboração de um Plano Diretor de 
Urbanismo." Pg. 217. Em relação à Associação dos Engenheiros, Faria coloca ainda que "os respectivos profissionais 
a ela vinculados, e cujos nomes integram a Comissão Especial do Plano Diretor denotam um movimento instituído 
pela criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil". Pg. 228. 
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Como analisa Faria em sua tese, que inclui conclusões sobre as mudanças no pensamento sobre as 
cidades [segundo ele a situação nas cidades mudou radicalmente a forma de pensar as cidades], é 
interessante ver como se colocam as questões que o urbanismo passa a abordar, conforme colocação de 
Reis em trecho [de 1966] apontado por Faria: 

 [...] o urbanismo contemplativo é atropelado pelo veículo. Ele tem que se movimentar. 
Deixou de ser estático para tornar-se dinâmico. Estende-se além dos limites urbanos, 
entra pela área suburbana espalha-se pela rural. É o Planejamento Urbano-Rural, que 
não podendo parar, expande-se para o Planejamento Regional [...] Entre outras 
condições que o Planejamento Urbano deve  satisfazer destacam-se as relativas ao 
tráfego. É indiscutível que o tráfego urbano tem um influência marcante na elaboração 
do Plano Diretor do Sistema de Vias Arteriais da Cidade. [REIS, apud FARIA, 2007: 
345] 

Assim, “o monumental, o arquitetural de efeito cenográfico cede lugar ao utilitário", ainda segundo texto de 
José Oliveira dos Reis, de 1966, analisado por Faria [2007: 326]. Estas considerações tornam-se 
importantes como base para a crítica que virá, neste trabalho, a posteriori, pois possibilitam a identificação 
das mudanças no discurso empregado pelas ações relacionadas ao poder público, e os espaços que dela 
fazem parte. Especialmente quando se coloca que, desde a época mencionada pela tese de Faria, não se 
revisa o Plano Diretor então implantado [a primeira revisão acontece apenas em 2003, sendo que a 
seguinte, 2014, encontra-se não finalizada]. Quais foram as forças que impediram esta revisão ou 
atualização de valores e diretrizes do Plano, este novo olhar para o crescimento da cidade e para a 
necessidade de uma ação pública de uma tomada de decisões que visassem, ao menos, impedir a 
fragmentação e gentrificação generalizada que se instalou na cidade à partir de sua transformação em 
cidade-mercadoria? Teria participado deste processo também a atual situação de desempoderamento da 
cultura, por um 'outra cultura', esta instrumentalizada para servir a interesses exclusivamente 
mercadológicos que, afinal, regem um espaço urbano transformado em negócio? 

Para realçarmos o contraste existente entre o hoje e o ontem, cabe aqui a colocação de Faria  ao destacar 
que, na concepção de Reis, delineada em 1958: 

O planejamento urbano é conhecido, principalmente, com o nome de urbanismo. É um 
planejamento local, com todas as suas variantes. É também o mais antigo dos 
planejamentos, que, inicialmente se preocupava mais com os aspectos materiais da 
cidade e, de preferência, os estéticos. No conceito moderno, entretanto, o urbanismo 
evoluiu para o âmbito mais geral, abrangendo todas as atividade num entrosamento 
perfeito das forças físicas, sociais, econômicas, políticas e administrativas, visando 
propiciar um Plano Diretor para a cidade, pelo qual a comunidade terá um guia e um 
roteiro para seu desenvolvimento e expansão, com o objetivo de dar aos seus 
habitantes uma vida melhor. Com esse novo conceito, o Urbanismo transformou-se 
em planejamento e, como tal, as responsabilidades cresceram para as 
municipalidades, para as organizações particulares, enfim, para todos os habitantes 
da cidade que não podem ficar alheios ou isolados na obra comum de organização de 
uma vida melhor para a comunidade  [...] Abrangendo um campo territorial mais vasto, 



28 
 

o planejamento regional é mais do que um simples mapa ou coleção de mapas e 
gráficos. É, além disso, um programa, um guia  [...]  deve o plano regional fixar as 
diretrizes gerais ao alcance dos programas públicos e privados, sem, contudo, incluir 
os detalhes específicos de cada programa  [...]  Deve, isto sim, fazer previsões para o 
futuro, deixando, entretanto, que as soluções sejam decididas com acerto, mais tarde, 
nas oportunidades respectivas, afim de que, desse modo o planejamento possa 
corresponder às exigências da coletividade. [REIS, apud FARIA, 2007, pg. 346] 

Faria observa ainda que, ao denominar de transformação do urbanismo moderno em planejamento, José 
Oliveira dos Reis se pauta na "ampliação das problemáticas que o urbanismo abordara até então, 
possibilitando também maior envolvimento dos diversos grupos sociais nos problemas das cidades; uma 
ampliação que romperia com a lógica exclusivista de discussão sobre os problemas urbanos entre 
especialistas, os urbanistas." [FARIA, 2007, pg. 346]  

Completa ainda, concluindo à respeito do pensamento do engenheiro-urbanista e visando à compreensão 
do processo de construção do urbanismo no Brasil, que: 

No caso do planejamento urbano pode-se apontar para a necessidade de as políticas 
públicas estarem direcionadas às comunidades da região, nitidamente enfatizada pela 
importância da cooperação intermunicipal, como enunciado no artigo “Urbanismo e 
sua influência no Município”. Nesse sentido, ao se argumentar, conforme José de 
Oliveira Reis, que, se os problemas que interferem nas cidades estendem-se aos 
municípios, uma eventual desarticulação dessa proposta de cooperação afetaria não 
somente uma municipalidade, em função dos possíveis problemas concernentes à sua 
área urbana e, mesmo rural, mas, o conjunto de municípios agregados num mesmo 
território regional. [FARIA, 2007. pg. 346] 

Entre outras discussões colocadas por Reis [sobre o tráfego urbano e transporte coletivo e a relação destes 
com a circulação regional, por exemplo], Faria observa a preocupação do mesmo com o processo de 
expansão da cidade: para o engenheiro-urbanista, as novas áreas de expansão deveriam promover um 
rompimento espacial em relação ao sistema reticulado em quadrículas que definia o traçado da cidade [até 
aquele momento] e deveriam incorporar áreas verdes internas e ao longo das “super quadras” sugeridas 
como modelo para expansão12. O Plano Diretor deveria, ainda, estar articulado ao Plano Regional. 
Interessante é também observar, na leitura do texto de Faria, a colocação das considerações que este faz 
do documento Projeto de Lei 19-1955, especialmente de uma delas, a "relacionada à necessidade da 
Câmara Municipal participar dos problemas gerados pelo crescimento físico da cidade, a partir do 
desmantelamento da zona rural do município para executar novos loteamentos".  Segundo o texto da Lei, 
estes “permanecem anos abandonados e sem nenhuma condição urbanismo”.[FARIA, 2007, pg. 374] Quais 

                                                             
12 Faria coloca que José Oliveira dos Reis insere, em palestra proferida na cidade, o termo Unidade de Vizinhança 
para a implantação de um desenho que não mais fosse contínuo ao já existente. Ele coloca, contudo, como 
"impossível, porém, não reconhecer no desenho proposto em 1945, para a expansão da zona norte da cidade, uma 
intrínseca relação conceitual com as primeiras proposições de Unidades de Vizinhança nos Estados Unidos, 
particularmente no plano de Radburn em New Jersey, elaborado por Clarence Stein e Henry Wright." FARIA, 2007, pg. 
367. 
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foram as mudanças que fazem com que, hoje, desmantele-se não somente a 'zona rural' e o patrimônio 
arquitetônico que nela ainda reside, mas também a zona urbana, agora considerada 'antiquada' frente às 
novas necessidades de consumo da cidade? 

Essa dúvida fica mais evidente quando se observa a colocação de Faria em relação à justificativa utilizada 
pela COMISSÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO para o Projeto de Lei 
[posteriormente vetado por razões questionáveis] que "congelava" a autorização de loteamentos até a 
finalização de elaboração do Plano Diretor e embasou-se no fato de que: 

[...] Os loteamentos sucessivos, quase todos com finalidade exclusivamente lucrativas, 
retalhando em pedacinhos, grandes extensões de imóveis, devem ser suspensos, 
temporariamente, a fim de que, quando voltarem, já encontrem aprovado o plano 
diretor – que será um prejuízo para os loteadores [quatro ou cinco pessoas] mas em 
benefício dos cem mil habitantes atuais e dos quinhentos ou seiscentos mil do futuro. 
A Comissão do Plano Diretor solicita a suspensão desses novos loteamentos, apenas 
como medida de racionalização dos trabalhos técnicos; todavia, se fossemos 
examinar o aspecto legal do problema, tem-se a impressão de que bem duvidosa é a 
legalidade da aprovação, por parte da prefeitura, de tais loteamentos, quando situados 
em zonas rurais, tributadas pelo Estado.  
 

Pode-se dizer que os 'entraves políticos' existentes à época impediram a ação almejada pela Comissão de 
Plano Diretor, assim como a elaboração deste à partir do Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto, 
realizado por  Reis13. Segundo Faria:  

[...] praticamente nada foi realizado na área urbana, nenhuma proposição para pensar 
o Município de Ribeirão Preto e, por fim, a região não foi minimamente discutida entre 
os membros da Comissão Especial do Plano Diretor, ou entre qualquer outra instância 
pública ou privada interessada nas questões urbanísticas. A única realização 
direcionada à compreensão da região ocorreu duas décadas após a visita de José de 
Oliveira Reis, no Plano Regional de Ribeirão Preto realizado pela Secretaria de 
Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, sob a Coordenação de Ação 
Regional de Maria Adélia A. de Souza. Um plano inserido na Política de 
Desenvolvimento Urbano e Regional [PDUR], aprovado no dia 23 de janeiro de 1946 
pelo Conselho do Governo, ’ “cujos objetivos básicos são o controle do crescimento e 
a recuperação de qualidade de vida da Região Metropolitana e a atenuação dos 
desequilíbrios regionais no território paulista”. 

A experiência do engenheiro José de Oliveira Reis nos assuntos urbanísticos, 
explicitados na palestra Urbanismo e sua Influência no Município e na consultoria ao 
Plano Diretor, não foi suficiente para reverter o processo de destituição da Comissão 

                                                             
13 Para quem, ainda segundo FARIA, "opondo-se ao urbanismo por ele denominado de primário, colocou como 
necessário pensar o urbanismo como uma moderna técnica de planejamento, caracterizado pela necessidade de 
“planejar todos os atos da atividade humana. Por isso mesmo, o planejamento é, também, uma nova técnica social [...] 
é isso que o Urbanismo dentro da nova técnica de Planejamento Social. É mais do que dar uma bonito plano de 
cidade no papel e cuja circulação fica muitas vezes na aspiração. Vê-se, então, que a arte de construir cidade na sua 
restrita concepção foi hoje ultrapassada para abranger todo o município e, ir além, estendendo-se por toda a região 
ecológica.’” REIS, apud, FARIA, 2007. pg 385. 
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do Plano Diretor em Ribeirão Preto, muito menos ainda de inércia nos debates 
urbanísticos na cidade [...] A importância das ponderações sobre o urbanismo e o 
município por ele apresentadas na palestra, particularmente aquela que perpassou 
pela necessidade de compreensão da região, não serviu para iniciar um movimento 
municipal pela implementação de políticas urbanas, e que até os dias atuais inexistem 
no Município de Ribeirão Preto. Exemplos da inexistência não faltam: enchentes na 
região central da cidade, proliferação de sub-moradias, projetos urbanos inacabados e 
abandonados como o Vale dos Rios, entre outros. O argumento final delineado por 
José de Oliveira Reis na palestra de 1955 não alterou o descaso municipal com os 
problemas urbanos. [FARIA, 2007. pg 387-388] 

A introdução do trabalho a ser apresentado, com a inclusão de uma breve elucidação do pensamento e 
debate introduzidos pelo engenheiro-urbanista José Oliveira dos Reis aplicado à cidade de Ribeirão Preto 
nos anos de 1945 e 1955, assim como da Comissão do Plano Diretor que, com ele, manteve um intenso 
diálogo neste período, coloca a dimensão ideológica em relação à abordagem que será feita no presente 
trabalho.  

Pretende-se colocar todos os pontos que levaram à tamanha alteração [ou novos encaminhamentos] do 
pensamento urbano, visto por nós como inserido na questão cultural, no âmbito contemporâneo ou pós-
moderno que esta assume. Para tanto, será questionado, como chegou-se à situação de aceitar-se e 
participar tão intensamente da venda indiscriminada do espaço urbano. Como a cultura participa ou se 
transmuta, em muitos casos, no próprio agente de pacificação ou implantação de consensos necessários à 
continuidade de ação da lógica mercadológica que transforma tudo em produto a serviço de um capitalismo 
tardio. De forma complementar, mas não menos importante, por fim, pretende-se, localizar o papel dos 
movimentos culturais, nesse contexto, que ficam, ao menos teoricamente, à margem destas ações. 
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Em termos gerais, sabe-se que as concepções modernas de cidade e de planejamento, incluindo o 
zoneamento monofuncional1 [MANCUSO, p. 10], sofreram grandes críticas nos anos 1950 e 1960, sendo as 
formuladas pela escritora e ativista Jane Jacobs [1916-2006], ainda que dirigidas às cidades americanas, 
uma das referências reconhecidas2 [JACOBS, 2001], junto às formuladas pelo Casal Smithson e o TEAM X 
que propunham dimensões sociais ligadas ao relacionamento entre as pessoas e a apropriação dos 
espaços como eixos para as intervenções urbanas. O planejamento e as políticas mudaram 
consideravelmente desde o início dos anos 1960, quando as cidades se expandiram ou conheceram um 
processo de metropolização e fragmentação muito grande. Assim, mesmo a ideia de Plano ou de 
Planejamento Urbano sofreu mudanças nestes mais de 50 anos. O Plano, por vezes, foi substituído por 
Projeto ou pelo Desenho Urbano, reivindicando uma escala menor de atuação, ou foi pensado a partir de 
um compartilhamento com a sociedade civil. Nos seguintes 20 ou 25 anos, as mudanças econômicas, por 
sua vez, embalaram uma nova discussão sobre Planejamento, então Estratégico, para tornar as cidades 
competitivas na economia contemporânea. 

O chamado fenômeno da globalização3 [FERREIRA, 2007, p. 94] ou alteração na estrutura da economia 
mundial e suas consequências espaciais nas cidades contemporâneas, deu origem a uma série de 

                                                             
1 Consagrado na Carta de Atenas [1943], segundo Franco Mancuso, tem suas origens na cidade de Modesto 
[Califórmia – EUA], em 1885, quando a imigração chinesa começou a afetar os negócios locais através do manejo 
direto e quase exclusivo de algumas atividades econômicas, além da ocupação das áreas mais centrais, tanto para 
moradia quanto para o exercício de tais atividades. Para solucionar esta questão, a administração municipal de 
Modesto passa a atuar de forma indireta sobre os chineses, ou seja, sobre as atividades por eles realizadas, e sobre 
os edifícios que ocupavam: a partir da divisão da cidade em zonas [através da demarcação de áreas no mapa], seria 
proibida, nas áreas centrais, a prática da principal atividade exercida pelos chineses [no caso, lavanderias] sob 
alegação de que esta seria prejudicial ao entorno [apresentando perigo de incêndio, poluição pelos resíduos 
produzidos, o que geraria prejuízo ao bem-estar e conforto da comunidade, diminuição do valor da propriedade nos 
bairros onde tais lavanderias estavam instaladas etc.]. A cidade obteve, assim, o direito de regular as atividades e os 
usos com respeito às suas diversas partes, tendo o tribunal supremo da Califórnia estabelecido, pela primeira vez, o 
princípio jurídico do zoning, adotado, posteriormente, por muitas outras cidades. Na Alemanha, segundo Mancuso, a 
necessidade de dividir a cidade em zonas vem da percepção de que a cidade [em 1893, quando crescia a 
industrialização alemã] deveria expandir indefinidamente, e de que a iniciativa privada seria essencial nesse processo, 
tratando-se, porém, de um setor instável. Acreditava-se que apenas as instituições municipais – menos vulneráveis ao 
contágio do socialismo da época – podiam ter capacidade determinante para sanar estes conflitos, solucionar e 
garantir a sobrevivência da iniciativa privada. Nesse caso, a principal preocupação foi fazer funcionar melhor os 
mecanismos de produção de habitação ligados, precisamente, à iniciativa privada e à exploração da propriedade. Para 
isso, seria necessário eliminar os riscos que tornavam mais agudas as ‘pragas’ ou calamidades que prejudicavam a 
cidade industrial.  
2 Discussão apresentada por Jacobs [2001]. Importante ressaltar que o marco consagrado do zoneamento moderno 
como teoria é a Carta de Atenas; entretanto, este aspecto pode ser observado anteriormente e mesmo aparte da 
literatura moderna, no documento resultante dos trabalhos realizados no IV CIAM [1933], em Atenas. Para Rebeca 
Scherer, a Carta de Atenas de Le CORBUSIER [1993], tratava “de propor uma cidade que funcionasse 
adequadamente para o conjunto de sua população, distribuindo entre todas as possibilidades de bem-estar 
decorrentes dos avanços técnicos; semelhante objetivo supunha, evidentemente, alternativas políticas muito precisas, 
ainda que utópicas, para a etapa histórica então em curso”.  
3 Colocado por Ferreira [2007] como construção ideológica [hoje praticamente em desuso], mas primordial para a 
inserção do receituário do "Planejamento Estratégico" nas políticas urbanas a partir deste período citado. O adjetivo 
global, segundo Ferreira, baseado nas leituras de Chesnais [1996], surgiu no início dos anos 1980, nas grandes 
escolas americanas de administração de empresas, sendo popularizado nas obras e artigos dos mais famosos 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

34 
 

elaborações que exploraram novas inserções das cidades nessa economia mundial e o que elas deveriam 
fazer para postular um lugar de destaque. Colaborou com essa ideologia desenvolvida o trabalho da 
socióloga Saskia Sassen [SASSEN, 1991]4 que, em 1991, apresentou as grandes cidades – no caso Nova 
Iorque, Londres e Tóquio – como dirigentes de uma economia globalizada articulada acima dos estados 
nacionais e indicando que o futuro promissor de qualquer cidade estaria vinculado à  incumbência de atrair 
investimentos como forma de sobrevivência econômica na atual fase do capitalismo, o que serviu como 
modelo para que toda uma teoria urbana de competitividade intercidades fosse desenvolvida.  

Conforme afirma Sassen, além de infraestrutura compatível com as necessidades dessa nova forma de 
atração, as cidades com potencial econômico atrativo passariam obrigatoriamente a explicitar uma 
identidade própria baseada em raízes culturais, especificidades, história, coesão social, enfim, a ter que 
investir em suas imagens [criando-as, se necessário], assim como qualquer produto precisa de estratégias 
de marketing para ser comercializado. Interessante como as noções de identidade e pertencimento, 
anteriormente formuladas para combater a impessoalidade da metrópole moderna, foram incorporadas 
nessa formulação como uma vantagem empresarial: quem as possuísse teria uma imagem social, mas 
sobretudo, comercialmente positiva. 

Embora as análises de Sassen necessitem de uma atualização [visto que a socióloga apresentou, 
posteriormente a esta, contínuas discussões sobre a globalização e sua consequência espacial nas 
cidades], elas são aqui colocadas devido ao início do período estudado [1993] coincidir com este 'momento' 
por ela – entre outros autores – discutido. Além disso, estamos introduzindo um assunto bastante debatido 
na área acadêmica, mas cuja compreensão se torna necessária à construção de nosso entendimento a 
respeito das motivações encontradas pelos agentes e atores das chamadas 'políticas públicas' no âmbito 
urbano-cultural a partir da década de 1990 [até o presente momento] na cidade de Ribeirão Preto. 

João Sette Whitaker Ferreira - ao analisar, entre outras, a pertinência do título 'cidade global' para a cidade 
de São Paulo -, por exemplo, a partir da leitura de diversos autores nem sempre concordantes [entre eles 
Saskia Sassen, Manuel Castells e Carlos Vainer], identifica que a posição de ‘cidade global’ seria 
supostamente uma condição privilegiada no contexto econômico atual, “uma vez que se reúnem em uma 
metrópole certos atributos que permitem dinamizar os ‘fluxos’ da economia globalizada.” O fenômeno da 
globalização teria sido aceito, então, segundo ele, de forma acrítica, como “um fenômeno positivo ao qual 

                                                                                                                                                                                      
consultores de estratégia e marketing formados nessas escolas [Harvard, Columbia, Standford etc.]. Em pouco tempo 
teria invadido o discurso político neoliberal: o termo tinha como destinatários os grandes grupos, para passar a 
mensagem de que este deveria ser usado como “instrumento de comunicação e controle em todo lugar onde se possa 
gerar lucros, como estratégia internacional, graças à liberalização e à desregulamentação, à telemática e aos satélites 
de comunicações”. No Brasil, teria chegado na década de 1990, transformado em sinônimo de ‘modernidade’ pelas 
classes dominantes brasileiras, mas com o único fim de “escamotear um ‘ajuste’ necessário face à crise estrutural da 
chamada ‘economia-mundo-capitalista’”. Trata-se, pois, segundo Ferreira, de “um conceito essencialmente ideológico”.  
4 Aqui o termo cidade-global foi utilizado de forma mais contundente. 
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vale a pena se alinhar”; um processo aparentemente inexorável e condicionado à organização das cidades, 
oriundo das transformações na produção e na economia mundial, consequência dos chamados ‘avanços 
tecnológicos’ das últimas décadas, e que abarcam as novas tecnologias de informática e de comunicações 
[FERREIRA, 2007, p. 91]. A pretensão de fazer parte do circuito de cidades globais seria a resposta 
‘correta’ das cidades às novas formas de organização da economia global, garantindo seu ‘sucesso’. 

De acordo com a leitura crítica de Ferreira, para Castells [1999], essa “informacionalização da sociedade, a 
partir da revolução tecnológica que se constitui como novo paradigma operante na década de setenta, é a 
base da globalização da economia” e de um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social5 
[FERREIRA, 2007, p. 94-110]. Neste sentido, são detectados dois fenômenos específicos que têm peso 
nesse processo: “o enfraquecimento do papel do Estado-nação em detrimento de uma quase autonomia 
das empresas na sua atuação transfronteiras, e a ‘vitória’ do capitalismo como sistema hegemônico 
internacional”, no qual supostamente predominaria uma “eficaz competição inter-empresarial e a fluidez de 
todos os tipos de fluxos, configurando a base para o que o autor chama de pós-industrialismo”. [FERREIRA, 
2007, p. 93].  

Ferreira ainda afirma que Castells [1999] se atém, assim, à questão das transformações nas relações 
espaço/tempo propiciadas pelas novas tecnologias. Além disso, Vainer [2000, p. 76],  apresenta o 
Planejamento Estratégico como introdutor de “uma metodologia coerente e adaptativa face à multiplicidade 
de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração” tido por muitos como único meio eficaz 
para fazer frente às novas condições impostas pela globalização às cidades e aos poderes locais [esta 
questão será abordada adiante].  

Vainer [2000], ainda, faz a crítica da globalização e seus consensos ao mostrar que a estratégia discursiva 
do Planejamento Estratégico Urbano se estrutura basicamente sobre “a paradoxal articulação de três 
analogias constitutivas: a cidade é uma mercadoria, a cidade é uma empresa, a cidade é uma pátria”. A 
partir dessa constatação, Vainer analisa o sentido e a eficácia de cada uma dessas analogias na 
construção de um projeto de cidade, que “implica a direta e imediata apropriação da cidade por interesses 
empresariais globalizados e depende, em grande medida, do banimento da política e da eliminação do 
conflito e das condições de exercício da cidadania” [VAINER, 2000, p. 82]. 

                                                             
5 Whitaker aprofunda a discussão sobre os complexos fenômenos das transformações por que a economia e o mundo 
passaram a partir da década de 1970, que incluem “novas dinâmicas econômicas e produtivas e um intenso processo 
ideológico de hegemonização do capitalismo liberal” e que antecedem, situam e contextualizam melhor a idéia de 
‘cidades globais’. Isso, a partir da crise do capitalismo no final da década de 1920, passando pela reestruturação 
produtiva e o aprimoramento da divisão internacional do trabalho a partir da década de 1970, e culminando na análise 
da elaboração da famosa cartilha do Consenso de Whashington, em 1993, como meio de conquistar os mercados 
consumidores do Sul e orientar o ajuste das políticas econômicas nacionais. Ver também, Castells [1999], 
particularmente Cap. 2, p. 87-172. 
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Sabe-se, contudo, que há um hiato entre as discussões arquitetônicas e urbanísticas contemporâneas que 
separa os casos brasileiros dos acontecimentos na Europa e nos Estados Unidos. Fora, as cidades passam 
por intenso processo de renovação urbana e, nesse âmbito, o discurso de cidade global alimentou novas 
formulações, dentre as quais o Planejamento Estratégico foi a que mais se destacou. No Brasil, estamos 
envoltos na implementação de Planos Diretores e os efeitos da discussão internacional que chegou há mais 
de dez [por volta de vinte anos] ainda se faz sentir. 

As primeiras discussões de Planejamento Estratégico no Brasil, no começo dos anos 1990, repetiam uma 
cantilena em voga, a de recuperar a década de 1980, tida como uma ‘década desperdiçada’ do ponto de 
vista das mudanças na produção e de várias desregulamentações que o neoliberalismo, já hegemônico no 
mundo, ia implementando. A década de 1980 [na qual teve fim a ditadura militar], que conheceu a 
consolidação do movimento sindical, uma renovação partidária sem precedentes e a eclosão de uma série 
de movimentos populares urbanos, além da elaboração e aprovação da Constituição para o país, passava a 
ser vista como perdida de um momento para o outro. 

Um importante marco da difusão das ideias concernentes ao Planejamento Estratégico deu-se na gestão de 
Cesar Maia [DEM], na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1993 a 1997.  Se o Planejamento 
Estratégico da cidade do Rio de Janeiro ainda realçava questões como a participação da sociedade civil no 
planejamento da cidade [rompendo com o paradigma anterior, definido como técnico-burocrático] e fazia 
uso de todo um repertório criado ao longo das décadas de 1960 a 1980, de respeito ao contexto sócio-
urbano, de resgatar as características de lugares distintos da cidade, de promover a participação de 
arquitetos para pensar soluções e de, enfim, trazer o urbanismo de volta às ruas, as outras versões de 
Planos Estratégicos já lidavam com a noção de competição entre cidades de forma mais direta. Não que o 
Plano do Rio de Janeiro fosse distinto: todas as questões já estavam presentes nessa cidade, apenas havia 
um discurso de resgate de identidade citadina, e tudo mais a ele associado, que nublava outros. Mesmo a 
questão da participação pode ser questionada, pois havia uma clara distinção entre os segmentos sociais 
na chamada participação, onde setores empresariais tinham nítido protagonismo, em detrimento de outros. 

Entretanto, quando a discussão estratégica se deu de forma direta, repetindo a fala de um de seus 
idealizadores, Jordi Borja, de que a cidade global necessita se mostrar competitiva no cenário econômico 
para atrair investimentos, já havia uma gama de administradores e gestores públicos, de técnicos-políticos, 
de arquitetos e de outros profissionais que lidam com a cidade, seduzidos pelo diagnóstico da globalização 
e da parceria cidade global/planejamento estratégico: 

La ciudad mundial es aquella que por su tamaño, por la importancia de su espacio 
regional, por la voluntad política que expressa, por iniciativa economica y cultural de 
su sociedad civil, y por, evidentemente, sus posibilidades de desarrolo, es um centro 
nodal, competitivo, a escala global [BORJA, 1994, p. 14].  
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Tratava-se de aproveitar as mudanças que ocorriam na economia para tomar um atalho, ora para recuperar 
uma posição perdida, ora para superar uma posição secundária. O modelo empresarial do Planejamento 
Estratégico ensinaria a administração pública a ser ‘eficiente’. 

Visto que tanto os adeptos [não todos, mas parte significativa destes] como os críticos da globalização 
fizeram e fazem a discussão centrada na questão econômica e social, sendo que a discussão cultural 
[talvez com exceção de Otília Arantes], da arte, da arquitetura e do urbanismo acabou por ficar, ainda, 
subordinada a essas dimensões, procura-se realizar esta leitura aplicada à cidade de Ribeirão Preto. Antes, 
contudo, sentimos a necessidade de abordar os aspectos mundiais a respeito da discussão do lugar da 
cultura nos processos de globalização, a partir do aporte de uma de suas principais críticas, Otília Arantes.  
 
1.1 — CONTEXTO MUNDIAL 

Em seu último livro, intitulado Berlim e Barcelona – duas imagens estratégicas [ARANTES, 2012], Otília 
Arantes retoma sua discussão sobre o Planejamento Estratégico, presente em trabalhos anteriores, como 
no livro Urbanismo em Fim de Linha, analisando a adoção deste modelo urbanístico por Barcelona no 
período Pré-olímpico – no intuito de criar uma autoimagem à altura de um grande centro mundial capaz de 
responder às demandas dos altos negócios – e esmiúça suas consequências para a cidade ao longo das 
últimas duas décadas. O outro estudo, sobre Berlim, cuja reurbanização gira em torno de um acontecimento 
bem mais significativo – a queda do Muro e a reunificação das Alemanhas –, segundo ela desencadeia uma 
grande operação para a conquista do papel de World City, na qual a arquitetura de ponta aparece como 
ingrediente indispensável, evidenciada no exemplo de Potsdamer Platz. Tais questões, referentes à Berlim, 
foram trabalhadas pela autora em outros textos, um deles intitulado Berlim Reconquistada. Falsa mistura e 

outras miragens, de 2003. 

Segundo este, a renovação de Berlim após a queda do Muro seria um exemplo do novo tipo de 
planejamento, que substituiu o anterior, por ‘fórmulas de fazer cidade’. O processo de reurbanização do 
complexo Potsdamer/Leipiziger Platz teria gerado um “verdadeiro parque temático encravado no coração 
de Berlim”, uma praça cuja “exuberância arquitetônica só realça sua falsa condição de espaço público 
‘misturado’” [ARANTES, 2003, p. 28-50]. Isso porque, após a queda do Muro, toda a região teria sido 
considerada um espaço estratégico de intervenção e ali deveria ser implantado o grande símbolo da nova 
Berlim ‘moderna e unificada’, configurando o uso dos princípios da ideologia da globalização nos discursos 
que os acompanham e legitimam. Para Otília Arantes, o resultado foi uma variedade de funções, de 
arquitetura e espaços [real e única ‘mistura’ que se buscou para o espaço público em questão], onde tudo é 
monumental, excessivo e pouco acolhedor, não havendo, inclusive, usuários suficientes. “Potsdamer Platz, 
por enquanto, não é mais que uma atração turística até mesmo para os próprios alemães” [ARANTES, 
2003, p. 28-50]. 
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O ‘inusitado parque temático berlinense’ seria, para a autora, o berço de uma nova sociabilidade 
proporcionada pela concomitância, em um só espaço ‘público’, de salas de cinema, teatro, shows, cassinos, 
hotéis, restaurantes, habitações e escritórios [iniciativa de empresas como a Sony, Daimler Benz e Brown 
Bovery/AABB]. A defesa da qualidade deste espaço ocorreu desde seus grandes projetos, diversidade, 
sociabilidade ‘concentrada’ do espaço adensado ao poder interativo do divertimento: verdadeiras ‘ilhas de 
felicidade e fraternidade’ foram idealizadas, segundo a autora, não mais como redutos de uma elite isolada, 
mas como “novos e verdadeiros espaços públicos”. Os shoppings malls como enclaves ou lugares 
reservados ao consumo estariam, segundo ela, tornando-se “cada vez mais complexos, misturando no 
mesmo espaço toda sorte de atividades, no mais das vezes puxadas por equipamentos culturais, hoje 
liderados pelas salas multiplex de cinema” [ARANTES, 2003]. Otília Arantes caracteriza este espaço como 
um “verdadeiro ‘laboratório’ de novas formas urbanas e de sociabilidade, nas quais descontração e 
segurança policiada caminham de mãos dadas”; tal mistura estaria se tornando um modelo ‘contaminador’ 
das intervenções urbanas contemporâneas, em especial nas consideradas ‘cidades-globais’” [ARANTES, 
2003, p. 28-50]. 

Essa visão é compartilhada pela urbanista Ermínia Maricato em texto retirado da 'orelha' do livro de Arantes 
[2012]:  

 
Revitalização, reabilitação, revalorização, requalificação, reforma, não importa o nome 
que é dado ao processo que reúne capitais internacionais que se ‘especializaram’ em 
certa arquitetura, associada a certo urbanismo do espetáculo, superdimensionado, de 
máxima visibilidade, utilizando como álibi megaeventos esportivos, artísticos, 
tecnológicos ou culturais. Otília Arantes assim descreve esse fenômeno: ‘... vive-se à 
espreita de ocasiões... para fazer negócios! Sendo que o que está à venda é um 
produto inédito, a própria cidade...’. 
Frequentemente as mesmas instituições financeiras, as mesmas megaconstrutoras e 
incorporadoras, os mesmos arquitetos do star system promovem um arrastão 
empresarial para garantir certas características a um pedaço da cidade, convertendo-
o, no mais das vezes, a um parque temático. Endividamento, especulação imobiliária e 
gentrificação são marcas que acompanham essas transformações onerosas, embora 
venham comumente acompanhadas de promessas de incontáveis virtudes. 
O planejamento urbano foi transformado no seu avesso pelas chamadas máquinas de 
crescimento urbano e, ao invés de resolver os problemas das cidades, empenha-se 
em facilitar a construção de projetos faraônicos, verdadeiros ‘elefantes brancos’, que 
constituirão pesada herança destinada a ser, no futuro, apenas um fardo. Esse 
planejamento, por isto mesmo chamado ‘estratégico’, nasceu sob a marca das 
parcerias público-privadas e sobre as ruínas do Estado-Providência. 
Otília, autora reconhecida no manejo hábil da palavra escrita, de texto elegante e 
erudição inquestionável, analisa aqui os casos de Barcelona e Berlim. No entanto, os 
leitores poderão perceber, na descrição dessas intervenções urbanas, guardadas as 
especificidades, alguma premonição a respeito do que pode vir a ocorrer nas cidades 
do Brasil, por ocasião da Copa do Mundo de Futebol de 2014, ou das Olimpíadas de 
2016 no Rio de Janeiro.  
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Figura 1 – LEGOLAND Discovery Center, Potsdamer Platz, Berlim. Foto: 
Helena Margarido Moreira, 2013. 

 
Figura 2 – Sony Center, Potsdamer Platz, 
Berlim. Foto: Helena Margarido Moreira, 2013. 
 

 
Figura 3 – Fragmentos do Muro de Berlim [Berliner Mauer], Potsdamer Platz, 
Berlim. Foto: Helena Margarido Moreira, 2013. 

 
Figura 4 – Sony Center e Imax 3D, 
Potsdamer Platz, Berlim. Foto: Helena 
Margarido Moreira, 2013. 
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Figura 5 – Berlinale, festival de cinema que acontece na região da 
Potsdamer Platz, Berlim. Foto: Helena Margarido Moreira, 2013. 

 
Figura 6 – Indicação da antiga 
localização do Muro de Berlim, 
Potsdamer Platz, Berlim. Foto: 
Helena Margarido Moreira, 2013. 

 
 

 Na Europa, teríamos ainda, particularmente citada por Otília Arantes como exemplo primordial, Paris e os 
grandes projetos da ‘era Mitterrand’, idealizados anteriormente às intervenções em Barcelona [paradigmas 
do 'Planejamento Estratégico']. Os projetos realizados em Paris não tiveram o reconhecimento de uma ação 
estratégica para qualificar as cidades para a nova fase da economia [talvez essa questão fosse ainda muito 
prematura nos dois primeiros anos da década de 1980, quando foram lançados, ainda que as suas 
inaugurações tivessem avançado até 1989, ano da comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa], 
mas anteciparam várias questões que estariam presentes nas ações de renovação urbana. Particularmente 
isso se notou devido à recorrente “estratégia de criar, de um lado, espaços prestigiosos, lugares de vida 
pública, como diziam seus promotores, no mais das vezes espaços culturais e, de outro, evitar a 
modernização predatória, respeitando a tipologia básica parisiense e com ela [alegava-se...] a própria 
população” [ARANTES, 1993]. Disso, segundo a autora, resultou no estímulo à expulsão das antigas 
populações devido à valorização dos imóveis, fenômeno que se verificou nos bairros ‘requalificados’ da 
cidade, como o da Ópera de Bastille, e assim sucessivamente.  

Essa leitura reconhece com clareza que a cidade reflete as novas relações do Estado com a economia em 
mutação: o Estado aos poucos flexibiliza o seu papel de gestor do espaço público [sobretudo as normativas 
urbanas] e começa a estabelecer a tendência de regular e assegurar, no caso, a reprodução do projeto 
arquitetônico pela ‘forma-publicidade’ da mercadoria [ARANTES, 1993]. Animação cultural, ou da cultura 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

41 
 

mercantilizada, pelo Estado, tendo a arquitetura, boa ou não, a seu serviço, corresponde o substrato dos 
grandes projetos de Mitterrand, que fez escola internacionalmente. Isso porque, ainda seguindo a lógica da 
cidade mercadoria, alguns dos mais respeitados especialistas no chamado marketing urbano enfatizam a 
necessidade de, segundo Vainer, “a partir do diagnóstico das características de cada cidade e dos infinitos 
mercados nos quais ela pode ser vendida, examinar adequadamente o tipo de consumidor virtualmente 
sensível aos atributos locacionais que a cidade oferece ou pode vir a oferecer identificar” [VAINER, 2000, p. 
79]. 

Em Paris, tais ‘atributos locacionais’ são, ao mesmo tempo, os atributos específicos que Vainer cita como 
constituintes de insumos valorizados pelo capital transnacional; no caso, o fato de ser mundialmente 
conhecida como a Capital Internacional da Cultura, motivo pelo qual os investimentos na área nunca terem 
sido tão vultosos como no período dos grandes projetos. Otília Arantes coloca que “não é usual esta 
substituição de prioridades num Estado capitalista, sobretudo num momento de crise generalizada” 
[ARANTES, 1993, p. 160], o que, segundo ela, faz supor uma organização do capitalismo em outras bases 
e de “cuja estratégia talvez faça parte uma tal reconversão”. Isso porque, o programa de grandes obras 
anunciado por Mitterrand, em 1981, para recuperação e construção de equipamentos culturais [término das 
obras do Museu d’Orsay e das edificações do Parque de La Villete, o arco-monumento da Tête de La 
Defense, a Ópera de Bastille; o Instituto Mundo Árabe – IMA, entre outros], parecia descabido para um 
governo social democrata chamado a relançar, segundo Otília, um “debilitado Estado-Providência” 
[ARANTES, 1993, p. 160]. 

A Cultura estaria, portanto, sendo considerada como um fato econômico, ‘o petróleo’ francês, enfim, um 
grande negócio; dessa forma, houve uma divisão, onde todos saíram lucrando, entre o Estado [através da 
administração direta dos ‘santuários da cultura’] e o setor privado da indústria cultural [através da produção 
de bens e serviços na escala crescente da nova demanda – sobretudo por parte da população jovem e do 
turismo, que surge através da nova estratégia de ‘abertura para o mundo’ da economia francesa] 
[ARANTES, 1993, p. 161]. 

Segundo Otília Arantes, houve, em consequência, uma grande animação no campo da arquitetura, visto 
que os espaços passaram a ser visitados não só pela arte, mas pela arquitetura que a conserva [como o 
Museu Beaubourg que, por este motivo, ela define como ‘chamariz publicitário’]. Além disso, os Grandes 
Projetos surgem com tal força que provocam no entorno, segundo ela, uma recuperação e reconstrução 
das áreas próximas, fenômeno que quando avaliado inicialmente em 1993, não suscitou, por parte de 
Arantes, uma reflexão sobre a mudança, do ponto de vista social, de moradores e usuários da região, 
associada à questão da gentrificação, que marcaria a discussão futura. Coube, enfim, à política cultural dos 
anos Mitterrand “operar a fusão entre publicidade e ‘animação’”... “[...] planejando a cultura como uma 
enterprise”. Para Otília, a arquitetura teria “cumprido seu destino de parceria na modernização técnica”, 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

42 
 

tomando finalmente a forma da imagem publicitária [ou seja, os arquitetos seriam agora protagonistas da 
‘animação cultural’] [ARANTES, 1993, p. 187]. 

A partir dessa constatação, ela insiste que é “no momento em que o sonho do administrador francês que a 
pirâmide do Louvre suplante o logotipo da Coca-Cola, que Paris brilha como uma grande loja de 
departamentos do patrimônio cultural, cuja aura, obviamente, há muito se desmanchou no ar” [ARANTES, 
1993, p. 187]. 

Muitas outras cidades poderiam ser inseridas na discussão aqui apresentada, como Lisboa [a partir da 
Expo Lisboa 98, que culmina na implantação do Parque das Nações]6, Londres etc.  

                                                             
6 Com o objetivo de tornar Portugal e Lisboa, em particular, interessantes, ou preparados para a Comunidade 
Europeia e para o mercado financeiro internacional. Boa parte do receituário de Barcelona foi incorporado e 
desenvolvido, sendo conceitualmente estruturado a partir do Plano Estratégico que previa quatro estratégias para a 
cidade: centralidade do complexo metropolitano; competitividade em um sistema de integração europeia; identidade 
[individualidade] preservada na modernização, e o que foi denominado fachada atlântica, que preconizava Lisboa 
como a plataforma de negócios entre a união europeia e os países de expressão portuguesa. Segundo se divulga 
virtualmente, o Parque "constituiu não só o início da requalificação urbanística e ambiental desta zona, mas também 
de modernização e internacionalização da cidade de Lisboa, no domínio da reconversão e requalificação, das 
acessibilidades e transportes, dos equipamentos, dos serviços e infraestruturas, do tecido urbano e dos eventos que 
projetam a sua identidade". Disponível em: <http://www.portaldasnacoes.pt/item/conceito/>. Acesso em: 18/04/2014. 
15h39min.  
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Figura 7 – Estação Oriente [ferroviária e rodoviária], do 
arquiteto Santiago Calatrava, projetada para servir 
a Expo'98 e, posteriormente, o Parque das Nações de 
Lisboa, Lisboa. Foto: própria autora, julho de 2011. 
 

 

Figura 8 – Parque das Nações, Lisboa. Foto: própria 
autora, julho de 2011. 

 
Figura 9 – Parque das Nações: Pavilhão do arquiteto 
Álvaro Siza Vieira, Lisboa. Foto: própria autora, julho de 
2011. 

 
Figura 10 – Parque das Nações, Lisboa. Foto: própria 
autora, julho de 2011. 

 

 
Figura 11 – Parque das Nações, Lisboa. Foto: própria 
autora, julho de 2011. 

 
Figura 12 – Parque das Nações, Lisboa. Foto: própria 
autora, julho de 2011. 
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No contexto da América do Sul temos, ainda, a cidade de Bogotá, cujo prefeito em duas gestões, Antonio 
Mockus, que já esteve em São Paulo como palestrante, tornando-se uma referência para discussão de 
intervenções urbanas, ditas bem-sucedidas7. Nessa ocasião, mostrou o processo de requalificação pelo 
qual a capital colombiana passou na última década e que, segundo ele, foi resultante de uma “mudança da 
sociedade”. Segundo divulga-se, Bogotá teria passado por um processo intenso de reorganização que 
contou com o apoio e participação direta da população e que resultou, entre várias medidas, no fim dos 
congestionamentos na cidade e na queda em 40%, entre 1993 e 2003, da taxa de criminalidade. A capital 
da Colômbia frequentemente é mencionada como uma das cidades sul-americanas que vem obtendo êxito 
na batalha contra a exclusão social, tendo recebido o prêmio Leão de Ouro [2006] na categoria de "melhor 
cidade", por suas transformações dos últimos anos. Segundo Martha Senn, diretora do Instituto Distrital de 
Cultura e Turismo, as transformações de Bogotá entre 1990 e 2006 são resultado da Constituição Política 
de 1991, que deu lugar à eleição popular de prefeitos e a todo processo de descentralização política e fiscal 
que, segundo ela, permitiu o fortalecimento dos governos locais e envolveu os habitantes dos diferentes 
bairros na solução dos problemas da cidade.   

Os resultados nas novas formas de atuação política teriam tido impacto, ainda, no caso de Bogotá, no 
melhoramento das condições de habitabilidade e foram convertidos, de uma maneira ou de outra, em 
símbolos de novas formas de governabilidade através de [segundo publicado]: políticas de planejamento 
com perspectiva histórica [reconhecendo a complexidade das dinâmicas urbanas, o que os quinze planos 
anteriores, de 1923 a 1990 – inclusive o Plano Piloto de Le Corbusier, de 1949 – não haviam considerado], 
promoção da cultura cidadã [políticas novas e inovadoras focadas no respeito pelo bem público], 
recuperação e criação do espaço público [reabilitação de praças e parques e construção massiva de novos 
espaços públicos], recuperação de ecossistemas [deteriorados pela expansão urbana], renovação urbana e 
restauração do centro da cidade, inserção de novos edifícios públicos [centros educativos e bibliotecas 
públicas], políticas de mobilidade urbana [ônibus, metrô, ciclovias], promoção da inclusão social e 
segurança dos cidadãos [através de melhoramento físico e integração de bairros, habitação social, respeito 
pela diversidade] e promoção da cultura [inseridos na vida cotidiana das pessoas, garantindo o cenário 
permanente para as expressões culturais da diversificada população bogotana].   

Os novos espaços para a arte, criados a partir de iniciativas tanto públicas quanto privadas, realizados, 
como explicitado, para criar novos cenários culturais e para fortalecer os existentes, seriam responsáveis, 
ainda, pelo enriquecimento da infraestrutura cultural, transformando-a em um laboratório criativo. Seriam 
eles: a modernização do Museu Nacional da Colômbia [através da ampliação de seu projeto cultural], o 
Centro Cultural Planetário de Bogotá [onde se criou a Galeria Santa Fé e o Museu de Bogotá – destinado 
                                                             
7 A "Aula São Paulo" foi um seminário – da Prefeitura de São Paulo – de “boas experiências urbanas”  no mundo. 
Segundo o site da Viva o Centro, integrantes do Movimento São Paulo: Outra Cidade, do qual a Associação Viva o 
Centro faz parte, estiveram no começo de abril de 2007 em Bogotá para conhecer a experiência de recuperação da 
cidade. Disponível em: <http://www.vivaocentro.org.br/noticias/arquivo/291007_a_infonline.htm>. 
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ao estudo e difusão de temas urbanos e do patrimônio], o Banco da República [que teria tido um papel 
importante na revitalização do centro histórico da cidade com a construção da "Manzana Cultural", que 
combinaria várias de suas instituições mais proeminentes – inclusive a Casa da Moeda], a Biblioteca 

Pública Luis Ángel Arango com suas salas de concerto, as galerias de exibição da Casa Republicana, o 
Museu de Arte e o Museu Botero, que contém uma doação importante da arte de Fernando Botero. 
Atualmente na mesma área se construiu o centro cultural do Fundo de Cultura Econômica do México, 
desenhado pelo arquiteto Rogelio Salmona e, no setor da Avenida Jiménez [eixo ambiental], outro projeto: o 
Centro Cultural Colombo-Espanhol, dirigido pela Embaixada da Espanha e pela Empresa de Renovação 
Urbana [ERU] de Bogotá.8 Assim vemos que, mesmo em um projeto amplo no sentido de realmente tentar 
modificar o modus operandi atual ao qualificar a cidade para seus habitantes, ao menos discursivamente [e 
provavelmente isso se comprova, em alguma medida, visto que gerou um renomado prêmio na Bienal de 
Veneza 2006], a cultura e sua diversidade são foco das atuações em parceria público-privada, daí sua 
citação neste trabalho.   

 

 

 
Figura 13 – Archivo General de la Nación Colombiana, 
fundado em 1992. Projeto de Rogelio Salmona, Bogotá. 
Foto: própria autora, outubro de 2008. 

 
Figura 14 – Archivo General de la Nación Colombiana, 
fundado em 1992. Projeto de Rogelio Salmona, Bogotá. 
Foto: própria autora, outubro de 2008. 

 

                                                             
8 BOGOTÁ, Bogotá – León de Oro 1990-2006 – El Renacer de una Ciudad.  
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Figura 15 – "Eixo Ambiental", Avenida Jiménez, Bogotá. 
Foto: própria autora. Outubro, 2008. 
 

 
Figura 16 – "Eixo Ambiental", Avenida Jiménez, 
Bogotá. Foto: própria autora. Outubro, 2008. 

 

Figura 17 – Panorâmica de Bogotá. Foto: Ernesto 
Monsalve. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá – León de 
Oro 1990-2006 – El Renacer de una Ciudad, p. 23. 

 
Figura 18 – Intersecção da Avenida 68 com a Rua 63. 
Foto: Arquivo Instituto Distrital de Cultura e Turismo. 
BOGOTÁ, Bogotá – León de Oro 1990-2006 – El 
Renacer de una Ciuda, p. 31. 

 

Figura 19 – Galerias do Globo B do Cemitério Central 
com o lema "A vida é sagrada", 2006. Foto: Luis Carlos 

 

Figura 20 – Parque "de bolsillo" realizado através do 
programa "Obras con saldo pedagógico" e murais 
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Solón. Nota relativa à campanha de entrega voluntária de 
armas. Revista Semana. Campanha para a promoção do 
sexo seguro. BOGOTÁ, p. 39. 

urbanos elaborados a partir de desenhos realizados 
por crianças dos colégios distritais. Fotos: Colección 
MsB. BOGOTÁ, p. 42. 
 

 

Figura 21 – Rua 15 depois da recuperação. Foto: 
Arquivo Instituto de Desenvolvimento Urbano: Jorge 
Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá – 
León de Oro 1990-2006 – El Renacer de una Ciudad, p. 
46 e 51 . 

 

Figura 22 – Panorâmica da Avenida Jiménez. Foto: 
Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, 
Bogotá – León de Oro 1990-2006 – El Renacer de una 
Ciuda, p. 46 e 51 . 

 

 

Figura 23 – Calçadas recuperadas na Rua 7a, em frente ao bairro La Merced. 
Foto: Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá - León de Oro 
1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 48. 
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Figura 24 – Foto aérea do Parque Simón Bolivar. Foto: 
Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá - 
León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 53. 

 
Figura 25 – Parque Terceiro Milênio. Foto: Jorge 
Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá - 
León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, 
p. 66. 

 

Figura 26 – Praça de São Victorino depois da recuperação. 
Foto: Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, 
Bogotá – León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una 
Ciudad, p. 70 

 

Figura 27 – Fachada oriental do Arquivo de Bogotá. 
Foto: Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. 
BOGOTÁ, Bogotá – León de Oro 1990-2006 - El 
Renacer de una Ciudad, p. 72. 
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Figura 28 - Centro Educativo Distrital "El Uval". Foto: 
Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá 
– León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 
74. 

 

Figura 29 - Biblioteca Pública Virgílio Barco [projetada 
por Rogelio Salmona]. Foto: Jorge Alberto Martinéz. 
Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá – León de Oro 1990-
2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 77. 

 

Figura 30 - Ciclovias em diferentes pontos da cidade. 
Foto: Jorge Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, 
Bogotá – León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una 
Ciudad, p. 87. 

 

Figura 31 - Bairro construído pelo Programa de 
Habitações da Prefeitura Maior de Bogotá. Foto: Jorge 
Alberto Martinéz. Colección MdB. BOGOTÁ, Bogotá – 
León de Oro 1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 
97. 
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Figura 32 - [superior] Galeria Santa Fe. Foto: Coleção 
Galeria Santa Fé. [abaixo, esquerda] Museu Nacional de 
Colômbia. Foto: Felipe Camacho. [abaixo, direita] Centro 
Cultural Planetário de Bogotá. BOGOTÁ, Bogotá – León 
de Oro 1990-2006 - El Renacer de una Ciudad, p. 115. 

 

Figura 33 - Campanha de promoção de leitura "Libro al 
viento". Fonte: Arquivo Instituto Distrital de Cultura e 
Turismo. BOGOTÁ, Bogotá – León de Oro 1990-2006 - 
El Renacer de una Ciudad, p. 117 

 

Voltando ao contexto europeu, falar-se-á um pouco de Coimbra, visitada pela autora em julho de 20129, 
com interesse primordial em conhecer o Núcleo de Estudos sobre Cidades, Culturas e Arquitectura 
[CCArq], do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que tem em curso, no âmbito da Rede 
Brasil-Portugal de Estudos Urbanos, o projeto Investigações Urbanas Comparadas Brasil-Portugal: 

Cidades, Património e Consumo, sendo o foco analítico dessa permanência em Coimbra as experiências 
contemporâneas de intervenções urbanas em áreas históricas.  

Outro interesse residia na candidatura de Coimbra, visando a inclusão da Universidade de Coimbra entre os 
locais classificados pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura] como Patrimônio Mundial, buscando assim, segundo dito, prevenir a agressão patrimonial e a 
dispersão da memória coletiva. Tal fato veio coincidir com a observação da construção, em Ribeirão Preto, 

                                                             
9 Através do Programa Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional referente à Bolsa de Estadia Curta: o 'estágio 
doutoral', como é chamado no CES, realizou-se durante o mês de julho de 2012, no Núcleo de Estudos sobre 
Cidades, Culturas e Arquitetura do Centro de Estudos Sociais [CES], da Universidade de Coimbra, Portugal, sob 
orientação do Prof. Doutor Paulo Peixoto. 
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do conceito de uma Paisagem Cultural do Café, e do processo desta dentro do IPHAN [Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], vinculado atualmente ao Ministério das Cidades.10  

Em relação à Coimbra, segundo texto retirado do Livro de Candidatura a Patrimônio Mundial da 
Universidade de Coimbra – Alta e Sofia [versão de trabalho, cedida digitalmente, ano 2010]: 
 

A Universidade é, hoje em dia, o principal motivo de interesse dos visitantes que 
procuram a cidade de Coimbra, ela própria distinta entre todas as cidades portuguesas 
pela riqueza da sua história e tradição. Mas incluir a Universidade de Coimbra entre os 
locais classificados pela UNESCO como Património Mundial não visa apenas, nem 
sobretudo, reforçar a luminosidade de uma inesquecível viagem pelo passado. Tem 
também um fortíssimo sentido de futuro: o de prevenir a agressão patrimonial e a 
dispersão da memória colectiva, mobilizando a comunidade coimbrã e 
proporcionando-lhe o alento necessário à afirmação da velha Aeminium como um 
centro universitário de excelência com uma dimensão verdadeiramente internacional.  
Retorno e redescoberta da Alma Mater Conimbrigensis, as páginas que se seguem 
são, portanto, também fermento de uma nova e desejada síntese, onde a venerável 
Coimbra moçárabe, lugar de encontro de povos e de civilizações, há-de abraçar a 
linguagem experimental das reformas pombalinas, projectando-se ambas nesse 
espaço sagrado da intemporalidade que dá sentido à vida e que permite aos homens 
alcançar a harmonia interior e, com isso, a paz da verdadeira liberdade. 
Almejar a classificação do património cultural da Universidade de Coimbra como 
Património Mundial não se limita a uma mera pretensão contemplativa, antes significa 
um desejo de transformação do espaço físico e valorização do património intangível e 
uma profunda determinação na mudança das mentalidades e atitudes. Esta 
transformação será exigida e sentida pelos que a vivem quotidianamente e por 
aqueles que, mesmo estando longe, sentem a Universidade de Coimbra como um 
legado comum da humanidade. A nossa responsabilidade é, portanto, local, nacional e 
internacional. É a responsabilidade de redescobrir os ensinamentos de mais de sete 
séculos e torná-los acessíveis ao cidadão. A responsabilidade é essencialmente 
nossa, o usufruto será de todos.  
[Fernando Seabra Santos, Reitor da Universidade de Coimbra] 
 

Não se pretende, aqui, destrinchar o assunto [o dossiê elaborado é constituído por sete volumes, sendo 
eles: Candidatura; Plano de Gestão; Textos Gerais; Influências; Planos Diretores; Execução e Zona de 
Proteção]. Cabe apenas citar brevemente algumas observações [questões] levantadas a partir de 
entrevistas com os autores responsáveis pelo trabalho de elaboração do material [dossiê], assim como 
participação em algumas discussões públicas. Segundo relatado pelo Professor José António Raimundo 
Mendes, do Depto. de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

                                                             
10 A proposta da Rede de Cooperação Identidades Culturais era, ao final do Inventário de Referências Culturais de 
Ribeirão Preto, solicitar ao mesmo a chancela de Paisagem Cultural do Café para o município. Isso através do uso de 
instrumentos como o Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, um instrumento de identificação e 
documentação de bens culturais de natureza material e imaterial, elaborado pelo IPHAN [2000]. A aplicação da 
metodologia de pesquisa do INRC permite a incorporação de informações “sistematizadas, produzidas em cada 
experiência de implantação” do inventário pelo IPHAN [Relatório INRC, 2000, p. 9]. Esta experiência do órgão federal 
foi iniciada em Ribeirão Preto em novembro de 2009 e, para sua execução no município, foi criada — pela Secretaria 
Municipal da Cultura — a Rede de Cooperação Identidades Culturais, explicitada no Capítulo 3 do presente trabalho.  



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

52 
 

Coimbra, a respeito da elaboração do Projeto de Candidatura da Universidade de Coimbra à Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO, o referido plano contém aspectos que derivam desde a história da 
Universidade de Coimbra até um Plano Diretor para os edifícios, assim como a definição de uma área 
[zona] de proteção para além da zona candidata, o que equivaleria a, aproximadamente, dois mil edifícios 
beneficiados. Interessante foi a afirmação, feita pelo mesmo, de que a candidatura transformou-se "na 
candidatura da cidade", com domínio não mais da Universidade, mas sim da cidade como um todo. 
Desconfia-se que o discurso derive do fato de que, para que a candidatura seja aprovada, a UNESCO 
tenha que se assegurar sobre o envolvimento, nesta candidatura, dos cidadãos moradores da mesma, e da 
concordância — além do conhecimento de todo o processo — com tudo o que a mesma envolve. 

Este fato é interessante porque, em Reunião de Moradores11 sobre o tema Operação de Reabilitação 

Urbana da Alta de Coimbra, realizado pela ADDAC – Associação de Defesa e Desenvolvimento da Alta de 
Coimbra - na Casa da Escrita [perto da Sé Velha], pretendeu-se dar a conhecer e debater a “Estratégia de 
Reabilitação Urbana da Alta de Coimbra” proposta pela Câmara Municipal, enfocando a classificação de 
Coimbra como Patrimônio Mundial. O debate envolveu o poder público e alguns moradores acerca da 
candidatura e conhecimento/críticas destes em relação a todo o processo levado à UNESCO, sendo frases 
recorrentes, proferidas pelo poder público: "a Alta é Patrimônio Mundial, e a cidade ganha com a Alta", isto 
se referindo à parte "alta" da cidade – a Universidade e áreas adjacentes. Além desta, outra afirmação: 
"independente da Candidatura, já é patrimônio mundial". Neste debate, foi colocado que a candidatura 
deveria 'contar' a história da Universidade [material e imaterial], sendo uma candidatura "mista"; explicou-
se, ainda, que as áreas candidatas a zonas de proteção englobariam da "Sofia" [Rua Sofia, importante 
trecho histórico] para a "Alta".   
 

A determinação de cada uma destas áreas, suportada pelo estudo-base da 
periodização, resulta da conjugação dos objectivos estabelecidos e da definição das 
políticas tidas como necessárias à sua concretização, em confronto com a realidade 
actual do território. Sendo esta a candidatura da Universidade de Coimbra, há que 
referir o seu papel de motor na organização da cidade ao originar, ao longo do tempo, 
a criação de unidades morfológicas que se consubstanciam em duas áreas distintas 
— a Rua da Sofia e a Alta Universitária. 
Ventos diferentes da história marcaram o destino destas duas áreas: se por um lado, 
uma perdeu funções e se diluiu, a outra foi redesenhada sobre os escombros da 
história. Em qualquer dos casos, as opções mais recentes de ocupação dos edifícios 
ou a alteração nas tipologias das áreas envolventes vieram manchar e adulterar a sua 
integridade. A delimitação de duas áreas candidatas pretende, assim, responder a 
estes dois campi “universitários”, histórica e culturalmente interligados, um na Baixa e 
o outro na Alta da cidade. 
Não se esgotando a Universidade dentro dos seus muros, já que a sua alma, a sua 
memória, o seu espaço e o seu futuro se estendem quotidianamente para lá daquelas 
fronteiras, importava definir uma área de protecção que as albergasse. Deste modo, a 

                                                             
11 Presenciada pela autora, em 17/07/2012. 
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delimitação proposta é a base de partida para a organização do dossiê de 
candidatura. 
A Universidade de Coimbra — Alta e Sofia está situada em duas zonas do centro 
histórico da cidade de Coimbra, uma na encosta da urbe, a Alta, e a outra na parte 
baixa, a Sofia.12 

 

 
Figura 34 – Mapa com área candidata e Zona de proteção. Livro 1 – Candidatura. 
Versão de trabalho, cedida digitalmente, ano 2010. p. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros da Câmara Municipal de Coimbra presentes colocaram a importância de que todos 
soubessem da candidatura devido à visita técnica do ICOMOS13 que, após realizá-la, decidiria sobre o 
aceite ou não da candidatura, cujo dossiê de solicitação havia sido entregue em janeiro de 2012. Foram 
colocados como objetivos gerais da candidatura: a valorização, qualidade ambiental, desenvolvimento 
sustentável, condições de habitabilidade da cidade, salvaguarda dos bens patrimoniais, reabilitação urbana 
etc. Assim, é também apresentada a Visão Estratégica para o Centro Histórico – Eixos Estratégicos e 

Modelo Territorial, que destaca como objetivos: o centro dinâmico e multifuncional [articulado ao espaço 
urbano policentrado – a chamada "Baixa"], a ligação das margens mais próximas do Rio Mondego e criação 
do Parque Ribeirinho Regional ["Baixa-Rio"], a oferta turística diversificada e espaços públicos de 

                                                             
12 Descrição textual dos limites do bem – Livro 1 – Candidatura. p. 15. Versão de trabalho, cedida digitalmente, ano 
2010. 
13 O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, em língua inglesa International Council of Monuments and Sites 
[ICOMOS], é uma associação civil não governamental, ligada à ONU, através da UNESCO. Tem sede em Paris, 
na França. 
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qualidade. Para completar nossa observação sobre a presença, na apresentação realizada, dos parâmetros 
que regeriam o "Planejamento Estratégico", destaca-se a existência, em Coimbra, de um projeto do 
arquiteto português Gonçalo Byrne, de requalificação e ampliação do Museu Nacional de Machado de 

Castro [2005-2010], inserido na paisagem da "Alta". 

 

 
 
Figura 35 – Museu Nacional Machado de Castro 
após ampliação, inserido na paisagem de 
Coimbra. Disponível em: 
<http://www.articlesweb.org/culture/national-
museum-machado-de-castro>. Acesso em: 
28/07/2014. 

 
Figura 36 – Imagem do Museu Nacional de Machado de Castro, 
cujo "conjunto de edifícios com idades de construção distintas 
[desde a era Romana até praticamente aos nossos dias], com 
poucas ou nenhumas ligações interiores entre si, “agravou” ainda 
mais a dificuldade e “delicadeza” da intervenção, já de si 
“natural” num edifício museológico classificado". Disponível em: 
<http://www.joule.pt/projecto_ficha.aspx?ID=1022&Ref=1#&panel
1-6>. Acesso em: 28/07/2014. 

Salienta-se que dentre as trinta ações propostas 'globais' pelo plano apresentado, destaca-se que, para a 
"Alta", 'recentrar' o centro histórico tem o objetivo global de atrair moradores, investidores e turistas, assim 
como um investimento público e privado para reabilitação do edificado, além de espaços abertos como 
ruas, escadarias, largo da Sé Velha e distribuição de wi-fi "para todos". O "sistema de vistas" seria todo 
iluminado, a "Alta" estaria sempre limpa e haveria uma gestão do espaço público, com normas de ocupação 
definidas, tipologias de mobiliário urbano, iluminação pública e 'sinalética' [neste momento, um participante 
reclama da falta de soluções peatonais e para uso de bicicletas]. Ao todo, enfim, coloca-se que seriam 
investidos quase cinquenta milhões de euros, ao que um participante 'reclama' que "só se ouve falar de 
investimentos", talvez sentindo falta de propostas elaboradas a partir de um diálogo real [e não mascarado 
para após a entrega do dossiê à UNESCO, erro que se tenta reverter com tais apresentações e simulações 
de debates]. O debate expõe ainda a necessidade de uma vigilância necessária [as câmaras de segurança 
estão funcionando? questiona-se], especialmente em horários que "se circula mal", segundo relatado pelos 
presentes. 

Ao colocar-se a candidatura como inclusiva, ouve-se, ainda, a reclamação de um urbanista que, segundo 
ele, trabalha há vinte anos em Coimbra e não havia sido convidado, até então, para o debate das propostas 
e elaborações do dossiê de candidatura. Outro participante coloca que "não vê nada além de gestão 
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'normal' da cidade, como limpeza, iluminação e propostas sem novidades em relação aos patrimônios 
existentes". Evidentemente, há visões opostas sobre a natureza das intervenções e o significado dos seus 
custos e quantias, provavelmente, advindas de situações diferentes frente as mesmas intervenções. 

Para Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, professor da Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra [FEUC] e ligado ao CES, o processo de patrimonialização de Coimbra passa por problemas devido 
à não participação popular e utilização da cultura como algo efêmero e como discurso sem prática. 
Segundo ele há, inclusive, um "desprezo pela participação pública" e um único objetivo em jogo: o turista [a 
satisfação do visitante asseguraria condições para o consumo]. Ele cita o fato, que gerou o livro "Coimbra 
2003 – e depois da festa?", de Coimbra ter sido a primeira capital nacional da cultura, em 2003, e deste 
título ter resultado apenas em algo efêmero, espetacularizado, um "simulacro" com a não participação de 
grupos locais e cujo discurso estaria "desligado da prática" resultante.  

Interessante é também o depoimento do arquiteto José Antônio Bandeirinha, professor da Escola das Artes 
da Universidade de Coimbra e professor associado do Departamento de Arquitetura da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, para quem os dados demográficos de Coimbra seriam 
assustadores: nos anos 1950 haveria um 'conselho' [município] com 60.000 habitantes, sendo que de 
35.000 a 40.000 viviam no centro e, hoje, com 160.000 habitantes, apenas de 4.500 a 5.000 pessoas 
viveriam no centro da cidade. Desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a intensificação de habitantes 
no centro, o arquiteto acredita que essa seja a grande área de atuação dos arquitetos: a densificação do 
centro com qualidade que seria, para ele, responsabilidade única da profissão, visto que a área de atuação 
do arquiteto é a cidade [como criação humana por excelência]. Só se consegue, segundo ele, fazer 
densidade com arquitetura, cuja qualidade não se pode normalizar [como acontece nos condomínios].    

Aqui residiria uma discussão importante, atrelada aos interesses da patromonialização do material e do 
imaterial, tendo como finalidade primeira a financeirização desta [os recursos advindos de um possível 
aceite, pela UNESCO, da Universidade de Coimbra e sua área envoltória como patrimônio universal], com 
vistas a melhorar a imagem da cidade e atrair mais turistas e investidores que consumiriam o 'resultado' 
desta patrimonialização. A própria cidade, agora transformada em imagem-mercadoria, visto que, desta não 
teriam efetivamente participado os reais habitantes [se é que estes poderiam nela continuar vivendo caso 
se verificasse uma provável gentrificação]. Mesmo antes, como se pode verificar pelos dados apontados 
por Bandeirinha, já se verifica um esvaziamento habitacional da 'área histórica', e se observa, na ‘periferia’, 
a urbanização voltada para a construção de novos empreendimentos, muitas vezes menos populosos que o 
esperado [há muitos novos imóveis vazios, aguardando a especulação imobiliária].14 

                                                             
14 Coloca-se aqui, também, o fato de Coimbra ser uma cidade predominantemente universitária [cujas repúblicas são 
famosíssimas e povoam o centro da cidade de estudantes] e um dos melhores centros hospitalares de Portugal 
[especialmente o Hospital Pediátrico], o que elevaria o preço dos aluguéis e concentraria, nas habitações, uma 
população que não seria 'de Coimbra', mas de estudantes e residentes, portanto uma população "passageira". A 
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Figura 37 – Mapa da população das zonas candidatas e de proteção sobre vista aérea, 2003. Livro 02 – Plano de 
Gestão. p. 66. Versão de trabalho, cedida digitalmente, ano 2010. 
 

 

Figura 38 – Vista aérea da Alta antes da intervenção do Estado Novo [década de 1930], Livro 01 – Candidatura, p. 22. 

                                                                                                                                                                                      
cidade "venderia", portanto, atualmente, saúde, ensino, tecnologia e ciência, segundo o próprio professor da 
Universidade de Coimbra.   
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Versão de trabalho, cedida digitalmente, ano 2010. 

 
Figura 39 - Rua Sofia, Coimbra. Foto: própria  
autora. 

 

 
Figura 40 - Área central, Coimbra. Foto: própria autora. 
 

 

 

 
Figura 41 - Área da Universidade, Coimbra. Foto: própria autora. Julho de 2012. 
 

 

 
Figura 42 - Reunião de Moradores sobre o tema 
“Operação de Reabilitação Urbana da Alta de Coimbra”, 
realizado pela ADDAC – Associação de Defesa e 
Desenvolvimento da Alta de Coimbra - na Casa da 
Escrita [perto da Sé Velha]. Foto: própria autora. Julho de 
2011. 

 
Figura 43 - Morador da "Alta" interferindo na 
apresentação da ADDAC. Foto: própria autora. Julho de 
2011. 
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Figura 44 - Vista aérea da cidade, 2003. p. 56. Versão de 
trabalho, cedida digitalmente, ano 2010. 

 
Figura 45 - Vista aérea da cidade, 2003. p. 64. Versão 
de trabalho, cedida digitalmente, ano 2010. 

  

 

 

Figuras 46 e 47 - Quinta de São Jerónimo, 
empreendimento na 'parte nova' de Coimbra. 
Foto: própria autora. Julho de 2011. 
 
 
 

 

Figura 48 - Localização da Quinta de São Jerónimo, em Coimbra. Fonte: Google Maps. 
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Assim, mais uma vez classificadas como áreas ‘degradadas’, 'deterioradas' ou 'adulteradas em relação à 
morfologia e sentidos originais', as áreas centrais se tornam passíveis de ações que visam sua 
‘revitalização’. A estratégia parece ser comum: inicialmente as áreas são estigmatizadas [no caso de 
Coimbra, como patrimônio mundial] para justificar as ações empreendidas pelo poder público [agora em 
‘parceria’ com a iniciativa privada] para, então, torná-las competitivas, mirando sempre o mercado 
internacional, ou no caso o turismo internacional, por mais ilusório que esta dimensão possa ser em vários 
casos. Isto melhoraria, pelo menos em tese, a qualidade de vida da população, já que os lugares 
degradados do centro da cidade seriam transformados, por exemplo, em lugares mais seguros e acessíveis 
através de um melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e dos equipamentos já implantados 
existentes, gerando uma ‘boa’ imagem da cidade.  

Aos serviços urbanos agregam-se, via de regra, a transformação de antigas edificações, de preferência 
com algum valor histórico, ou arquitetônico em equipamentos culturais [geralmente museus] que, além de 
materializar e manter supostamente a memória urbana, estariam levando ‘cultura’ à população, como se 
essa pudesse ser simplesmente transmitida através de imagens apresentadas por exposições, textos e 
eventos mais que prontos, autonomizados. Quando tais intervenções são financiadas, ou mantidas, por 
empresas privadas, estas podem ainda melhorar sua imagem diante de um público consumidor, ao 
participar e dar suporte a ações ‘cidadãs’, justamente por este motivo, extremamente capitalizadoras. 
 

1.2 – CONTEXTO NACIONAL 

No Brasil, algumas cidades haviam tomado iniciativas de renovação urbana, inspiradas no Planejamento 
Estratégico, sendo algumas posteriormente beneficiadas pelo Programa de Apoio à Reabilitação de Áreas 
Centrais15 criado em 2003, pelo Governo Federal que, “desde 2000, vem procurando introduzir a dimensão 
da reabilitação urbana em seus programas”16, caracterizando possíveis ganhos sociais obtidos com 
políticas públicas que vem de encontro a este modelo único de planejamento.  

As iniciativas no Rio de Janeiro e em Salvador, ambas da década de 1980, já exemplificavam bem essa 
influência internacional [ainda que, no que concerne ao Programa de Apoio à Reabilitação de Áreas 

                                                             
15 Segundo site virtual, “o Programa busca coordenar as ações nos centros urbanos, subsidiando a elaboração de 
estratégias de intervenção, através do estabelecimento de parcerias e acordos de cooperação, a fim de construir uma 
cidade democrática e diversificada. Nesse sentido, as ações do Programa se voltam para as tradicionais centralidades 
de regiões metropolitanas que passaram por um processo gradual de esvaziamento de suas estruturas originais em 
decorrência das políticas econômicas e de expansão urbana adotadas no país ao longo dos últimos anos”.  
Disponível em:  
<http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/programas/programa-de-reabilitacao-de-areas-
urbanas-centrais/historico/>. 
16 Nesta direção, a Caixa Econômica Federal iniciou a implantação do “Programa de Revitalização de Sítios Históricos” 
– PRSH, e o Ministério da Cultura o Programa “Monumenta”. Financiado com recursos do BID, do Governo Federal, e 
contrapartidas locais, tal programa busca restaurar os imóveis de maior relevância integrantes de sítios históricos 
tombados pelo IPHAN. Idem.  
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Centrais, esta tenha acontecido mais no discurso que na prática] assim como a globalização dos princípios 
do Planejamento Estratégico especialmente por meio das intervenções de cunho cultural. 

Este trabalho não pretende fazer uma análise deste Programa, objetivando verificar até que ponto este é 
diretamente influenciado pelas experiências internacionais, ou se ele faz uso das experiências e do debate 
para realizar outras intervenções. Apenas registra que, em alguns casos, ele parece dar continuidade às 
ações já realizadas anteriormente, como: 

 ▪ na Intervenção no Centro Histórico de Salvador, exemplo citado por Otília Arantes como uma reabilitação 
de centro urbano [pré-programa] que “não passa de uma verdadeira consagração da eternidade da cena – 
bem polida, limpa, enfeitada, transformada ela mesma em museu” [ARANTES,1998. 136]. Há em 2007, 
neste caso, a atuação do Programa Monumenta, do Ministério das Cidades e do governo do Estado da 
Bahia que incluiu atualmente, ao contrário da fase anterior, a permanência de cento e três moradias na 
sétima etapa de recuperação do conjunto Pelourinho. 

▪ na Intervenção no centro do Rio de Janeiro, emblemática por estar sintonizada com as realizações 
internacionais, particularmente, com o que se convencionou denominar Modelo Barcelona. Realizada a 
partir do Plano Estratégico elaborado pela Prefeitura Municipal [gestão 1989 – 1992], contando com os 
serviços de consultores catalães, objetivou reabilitar as áreas estagnadas com relação aos aspectos 
urbanísticos, ambientais e econômicos, visando não só criar novas infraestruturas e espaços para o 
desenvolvimento do mercado de produção e bens culturais, como também renovar os equipamentos 
existentes, com enfoque no Centro Histórico17 [VAINER, 2000, p. 81]. Evidentemente, a conceituação de 
áreas estagnadas implica em uma caracterização problemática de usos e de populações indesejados, a 
qual será verificada porquanto da análise da intervenção da Área da Luz, visto que independentemente do 
lugar, os conceitos são convergentes. Em 2006, foi assinado um convênio com a prefeitura da cidade, 
envolvendo os Ministérios das Cidades, Cultura, Planejamento e Transportes, o porto [Docas] e dois bancos 
públicos [BNDES e Caixa] para reabilitar a área portuária e bairros adjacentes. 

 ▪ no Projeto Recife – Olinda: Fruto do Programa de Apoio à Reabilitação de Áreas Centrais, foi elaborado 
de forma conjunta entre o Governo do Estado de Pernambuco, as prefeituras do Recife e de Olinda e 
quatro Ministérios do governo federal [Cidades, Cultura, Planejamento e Turismo]. Nesse projeto, que 
                                                             
17 Procurou-se “vender” que o aspecto mais interessante do Plano Estratégico do Rio de Janeiro é que seu princípio 
básico foi o de que as grandes cidades são mais do que a simples soma de suas partes ou regiões. Portanto, através 
do suposto entendimento das potencialidades regionais, realizou-se um diagnóstico para elaboração do Plano Geral 
da cidade, cujas linhas estratégicas formuladas teriam sido consolidadas a partir da visão do conjunto da cidade, do 
todo urbano no qual as regiões estão inseridas. Além disso, o planejamento, que teoricamente contou com a 
participação ativa da população, teria mobilizado a sociedade a pensar, conceber e realizar um futuro desejável e 
possível para a cidade. Vainer coloca que, no diagnóstico produzido pelo Plano, a cidade é apresentada como 
“laboratório de experimentação e aperfeiçoamento democrático, baixa intolerância racial e exemplo de harmonia 
social”, caracterizando a inspiração deste na grande operação de city marketing realizada pelo plano estratégico de 
Barcelona.  
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pretende repovoar toda a frente marítima que vai da colina histórica de Olinda ao Parque dos Manguezais 
no Recife, a urbanização das favelas é, segundo Raquel Rolnik18, parte de um projeto que integra 
dimensões turístico-culturais à expansão de outras atividades econômicas, bem como a atração de 
residentes de vários grupos de renda. Alguns meios de divulgação do projeto afirmam que “a exemplo do 
que aconteceu em Lisboa, esses projetos mudarão as faces dessas duas cidades”.19 

▪ no Projeto Luz -Santa Ifigênia [Nova Luz] – São Paulo: de forma geral, a área da Luz, no centro da cidade 
de São Paulo, foi objeto específico de intervenção ou foi incluída na área dos seguintes projetos: Projeto 
Polo Luz pelos governos estadual e federal, do qual resultaram as reabilitações da Pinacoteca do Estado, 
da Estação Júlio Prestes e da Estação da Luz, em 1998. Também em 1998, iniciou-se o Projeto 
Monumenta/BID, que foi implementado a partir de 2000, na gestão Marta Suplicy, juntamente com o 
Programa de Reabilitação do Centro de São Paulo. Em 2005 iniciou-se a implantação do Projeto Nova Luz, 
na gestão de José Serra [PSDB],20 cujo objetivo principal era 'acabar' com a 'Cracolândia' [área específica 
na região da Luz para a qual se designam, a partir de então, ações estratégicas de atração de empresas, 
mudanças e estímulos de usos com o objetivo de barrar a 'degradação urbana', pela qual a existência de 
consumidores de crack 'ao ar livre' seria a maior responsável].  

Percebe-se, neste último caso, que nitidamente mudam-se, no discurso que acompanha a ação política – 
ao longo destes anos –, os alvos referentes às posturas adotadas em relação às intervenções urbanas na 
área central [no caso, a segurança e a fruição de carros e pessoas], assim como se estreitam cada vez 
mais os laços entre o Poder Público e o poder privado. Este último, travestido de representação da 
sociedade civil, contagia a cidade com seus princípios de gestão empresarial, controle da segurança e da 
paisagem da cidade, assim como determina os níveis de interação entre seus habitantes, as atividades que 
devem ou não ser estimuladas. Nos discursos apresentados, tais melhorias referem-se principalmente às 
vias de passagem relacionadas: ora a localidades de consumo [como a rua Santa Ifigênia], ora a terminais 
de transporte público, o que garantiria a não permanência de pessoas e a vivência integral desses espaços.  

Nota-se também que a cultura como carro-chefe talvez já tenha cumprido o seu papel – ou parte dele. Os 
equipamentos já foram instalados e funcionaram como ‘cabeça de ponte’ da renovação: além de dar 
“sustentação” aos equipamentos com a objetiva atração de empresas investidoras e, com elas, compartilhar 
o papel de “âncoras” da requalificação urbana, o percurso da cultura pareceu conhecer mais uma extensão 
com a contratação, no final de 2008, da dupla de arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre De Meuron. 
Direto do 'star system', tinham como tarefa a elaboração do projeto da sede da "São Paulo Companhia de 
Dança" [SPCD], ou Complexo Cultural Luz, como ficou conhecida, que seria construída no centro da capital 

                                                             
18 Rolnik [2006]. Atenta-se para o fato de que Raquel Rolnik foi Secretária Nacional de Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades. 
19 Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=326240>. 
20 Para este assunto, ler Moreira [2008]. cap. 2. 
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paulista, no terreno de dezenove mil metros quadrados da antiga rodoviária, localizada na Praça Júlio 
Prestes, ao lado da 'famosa' Cracolândia.21 Com o novo centro cultural e teatro com capacidade para 
aproximadamente mil pessoas, a ideia do então governo estadual [José Serra, PSDB] seria uma nova 
tentativa de criar um polo ligado às artes na região, visto que na antiga estação Júlio Prestes, que fica em 
frente da antiga rodoviária, já funciona a Sala São Paulo. Tal polo, assim como o discurso proferido na 
época em que foi inaugurada a sede da OSESP, influenciaria a “revitalização” da região e agiria, já de 
início, “expulsando” os usuários atuais do local, onde até o momento do pronunciamento funcionava um 
shopping popular especializado em tecidos, já desapropriado e demolido.  

Além disso, aprovou-se, em 2009, a Lei de Concessão Urbanística [revogada pelo Projeto de Lei 282/2013], 
sendo esta um instrumento que, além de reforçar a isenção fiscal [ou seja, renúncia de recursos públicos 
para atração de empresas privadas], aprofundava projetos de flexibilização da ação pública em detrimento 
da licenciosidade ao capital privado. Isso porque essa lei delegaria à empresa concessionária — escolhida 
por meio de licitação — a execução do projeto proposto pelo Executivo. Entre os poderes ganhos pelo 
concessionário estaria a desapropriação de imóveis, que poderiam ser revendidos depois [a Prefeitura 
defendia a lei e argumenta que o mecanismo da concessão urbanística está previsto no artigo 239 no Plano 
Diretor Estratégico – PDE – do município, de 2002].22 Contudo, não se mencionava, ou fazia-se pouco uso, 
da existência de uma área destinada à Habitação de Interesse Social, HIS, [para a qual esforçava em 
afirmar-se que seria esteticamente realizada nos padrões dos empreendimentos mais valorizados], a qual, 
tentou-se realocar para outra área com a intenção de não ‘perder’ espaço para a instalação de edifícios 
comerciais, geradores de atratividade e lucros para a região.  

Por outro lado, as obras para a construção do SPCD [Complexo Cultural Luz] jamais foram iniciadas 
[mesmo após alto investimento feito com os arquitetos, consultores e com as desapropriações], tendo sido, 
inclusive, paralisadas pelo atual governador Geraldo Alckmin [PSDB] que, em ano eleitoral, alegou que a 
obra teria um custo muito alto. Segundo reportagem, o plano agora seria reduzir o complexo.23  

                                                             
21 Segundo reportagem, o prédio serviria de sede para um corpo de baile do Estado, de um coral de ópera e de uma 
escola de dança. A escola de música do Estado, que funciona na Rua Mauá, também seria transferida para o local. 
Quatro escritórios internacionais de arquitetura foram convidados para apresentar projetos: o do britânico Norman 
Foster, o holandês O.M.A. [Office for Metropolitan Architecture], o do americano Cesar Pelli e o de Herzog e De 
Meuron. São Paulo, quinta-feira, 18 de junho de 2009. Folha de S.Paulo, Caderno Ilustrada. 
22 Essa discussão encontra-se disponível, entre outros, no artigo intitulado Intervenções Urbanas e a Área da Luz, no 
Centro de São Paulo: do Polo Cultural à Nova Luz, apresentado pela autora no XI SHCU - Seminário de História da 
Cidade e do Urbanismo - Vitória - ES, 2010. Disponível em: 
<http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/viewFile/1328/1302 e <http://web3.ufes.br/xishcu/cd-
anais/trabalhos/342.pdf>. Ver, ainda <http://www.brasildefato.com.br/novaluz/noticia/uma-obra-de-
fic%C3%A7%C3%A3o-urban%C3%ADstica>. 
23 Fonte: Folha de S.Paulo. Alckmin paralisa projeto de complexo cultural na cracolândia. Caderno Cotidiano. 
17/03/2014. 03h00min.  
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Neste caso específico, uma questão parece ser muito grave, em que pese o discurso de renovação, nas 
operações da Nova Luz. A cidade é muito ampla, oferece muitas oportunidades ao capital imobiliário e ao 
capital em geral, que parece não necessitar realizar um programa urbano completo para a sua reprodução, 
mesmo um programa de natureza excludente. A possibilidade de as intervenções ficarem a meio passo é 
real. Ou seja, realizam-se obras, o que em parte é o objetivo, e mantêm-se muitas das características da 
região, o que, no mínimo, garante a sobrevida do discurso de uma melhoria [gentrificadora] futura e novas 
ações e novas obras. 

Claramente, a cultura, porque gentrificada, é meio para outra ação, ao mesmo tempo que os equipamentos 
servem a uma elite já formada, e não se constituem em equipamentos de formação, em que pesem as 
excursões de colegiais que animam os seus espaços. De qualquer forma, mesmo isso se encontra 
incompleto; até o momento não há mostras de qualquer – e o termo qualquer aqui é utilizado plenamente – 
requalificação possível, a não ser em termos de edifícios e espaços urbanos, se é que estes ainda poderão 
ser assim denominados após a realização destas propostas, que aguardam um significado último. 
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Figura 47 – Páginas do folder de apresentação do Projeto Nova Luz, mostrando as 'qualidades' da localidade a ser 
atrativa de investimentos. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Divulgado em 2008. 
 

  
 

Figura 50 – Páginas do folder de apresentação do Projeto Nova Luz. À esquerda: "O perfil europeu do Centro está 
presente nos detalhes arquitetônicos das várias construções remanescentes do século 19, que foram importadas 
diretamente da Europa. Como o Viaduto Santa Efigênia, cuja estrutura metálica veio da Bélgica; a Estação da Luz, 
que teve material importado da Inglaterra e a Estação Júlio Prestes, que hoje abriga a Sala São Paulo. Já o Mercado 
de Flores recriou no Largo do Arouche a atmosfera parisiense dos mercados de flores franceses. É aqui também que 
pequenos edifícios de porta-balcão e sacadas e restaurantes tradicionais como O Gato Que Ri, dos anos 50, 
preservam a alma romântica e tranquila da cidade antiga". PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Divulgado em 
2008. 
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Figura 51 - Terreno da Cracolândia onde estava 
prevista a construção do Complexo Cultural Luz. 
Fonte: Folha de S.Paulo. 17/03/2014. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 52 - Simulação de Implantação do Complexo 
Cultural Luz. Fonte: 
<https://arcowebarquivos.s3.amazonaws.com/imagens/98/
58/arq_29858.jpg>. 

 

Figura 53 - Versão [2012] de uma das imagens conceituais do projeto, representado já com suas dimensões 
reduzidas. Fonte: <http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/herzog-de-meuron-centro-cultural-sao-paulo-
23-05-2012>. 
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Figura 54 - Imagem publicada com reportagem da Folha de S.Paulo, em 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1426440-alckmin-paralisa-projeto-de-complexo-cultural-na-
cracolandia.shtml>. Acesso em 28/07/2014. 

 

Nos exemplos citados foi verificado que, após passarem pelo processo de abandono e consequente 
estigmatização como áreas degradadas [especialmente pela mídia, baseada em informações e ações do 
próprio governo], essas áreas são fácil e convenientemente transmitidas como áreas passíveis e carentes 
da atuação do setor privado que, contando com a intervenção estatal [dependente das exigências dos 
atores privados] garante, através da parceria público-privada, que “os sinais e interesses do mercado 
estarão adequadamente presentes, representados, no processo de planejamento e de decisão” [ROLNIK, 
2006]. Cabe registrar que esse discurso é extremamente ambíguo, pois o que se deve perguntar é: e 
quando os interesses do mercado não estiveram representados nas ações públicas, e vice-versa? E de que 
forma pode-se garantir uma repovoação multissocial sem afetar os interesses tradicionais do mercado?     

Assim, em que pese a origem política da gestão federal praticamente contínua em termos ideológicos e, 
obviamente, partidários, de Luiz Inácio Lula da Silva [2003 - 2010, PT] e de Dilma Rousseff [2011 - até o 
momento, PT], há, em muitos aspectos, uma continuidade do período anterior a 2003, principalmente em 
termos conceituais, o que torna as críticas formuladas há mais de dez anos ainda pertinentes. Desta forma, 
mantém-se a ideia a respeito das cidades [vinculada pelo Planejamento Estratégico] de que estas são 
mercadorias a serem vendidas “num mercado extremamente competitivo, em que outras cidades também 
estão à venda; o marketing urbano se impõe cada vez mais como uma esfera específica e determinante do 
processo de planejamento e gestão das cidades” [VAINER, 2000, p. 78] que, para estarem aptas a serem 
vendidas, praticamente ‘compram’ a ideia do Planejamento Estratégico e o marketing urbano, 
transformando as relações da cidade em relações estritamente comerciais, competitivas.  
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Ainda, segundo Vainer [2000], a visibilidade de desigualdades sociais passa a ser vista como um problema 
praticamente paisagístico: a ‘pobreza urbana e a marginalização’ são, para o Planejamento Estratégico, 
consideradas um ‘entorno social’ que pode influenciar nas decisões [de compra] dos agentes econômicos, 
ou seja, na atratividade da cidade sendo, portanto, necessário o seu ‘disfarce’ ou realocação [expulsão].  

Em que pese às ações do gover municipal de Cesar Maia no Rio de Janeiro, em relação ao Planejamento 
Estratégico no Brasil, Otília Arantes contextualiza citando que: 

 
A primeira cidade a 'importar' o modelo foi a pequena Santo André, na gestão do PT, 
no final dos anos 1990, aliás, com assessoria de seus formuladores: o famoso eixo do 
Tamanduateí, com o deslocamento do centro para as margens do Rio, a 
transformação da fábrica da Pirelli desativada em um grande hotel, com parque 
incorporando parte do terreno da mesma e parte do entorno urbano etc. [...] Logo 
muitos outros projetos, para o Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras, se pautaram 
pelo mesmo receituário, ou contrataram catalães para realizá-los. Sem falar no que 
vem acontecendo com as obras Olímpicas. Mesmo que falte um plano estratégico 
global para São Paulo, pedaços inteiros da cidade, especialmente através das 
operações urbanas, reproduzem os mecanismos de criação de novas centralidades, 
com grandes projetos e utilizando-se em geral de eventos, centros e atividades 
culturais ou de entretenimento como âncoras de desenvolvimento, conforme a receita 
[como, exemplarmente, na Luz ou na Zona leste, em São Paulo, sem falar no exemplo 
máximo, que acabo de citar, Rio 2016], e assim por diante".24 

  

Este 'pensamento único' sobre as cidades teria se enraizado no Brasil, não só devido a encaminhamentos 
das ações destinadas às áreas 'abandonadas' pelo poder público [atrelado ao sistema econômico vigente e 
intensamente objetivadas em ações estratégicas], mas também  através do próprio Estatuto da Cidade [Lei 
10.257/2001], da institucionalização do Ministério das Cidades [criado em 2003]25 — com a consequente 
criação  do Conselho das Cidades [ConCidades]26 —, no ano de 2004, e do fortalecimento de movimentos 
sociais urbanos [também através do Ministério da Cultura], como poderemos demonstrar. 

                                                             
24 Em entrevista cedida à Editora Annablume, intitulada Muito Além de Berlim e Barcelona: Entrevista com Otília 
Arantes, por Marina Toneli Siqueira. Disponível em: 
<http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site>. 
Acesso em 16/07/2014. 22h30min. 
25  Criado em 2003, com a transformação da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 
República, o Ministério das Cidades tem, entre suas atribuições, a elaboração de políticas públicas de 
desenvolvimento urbano, de habitação, de transporte urbano e de trânsito. O ministério também trata da promoção de 
ações nas áreas de urbanização e de saneamento básico e ambiental. A pasta é ainda encarregada de políticas de 
subsídio à habitação popular, ao saneamento básico e ao transporte urbano. Na lei de criação, alguns órgãos e 
atribuições foram transferidos de outros ministérios para a pasta das Cidades. Foi o caso do Departamento Nacional 
de Trânsito [Denatran] e do Conselho Nacional de Trânsito, que pertenciam ao Ministério da Justiça e de atribuições 
do Ministério dos Transportes e da Justiça relativas ao trânsito, que passaram para o Ministério das Cidades. 
26 Que representaria "a materialização de um importante instrumento de gestão democrática da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – PNDU, em processo de construção. O ConCidades é, portanto, uma verdadeira instância 
de negociação em que os atores sociais participam do processo de tomada de decisão sobre as políticas executadas 
pelo Ministério das Cidades, nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana e 
planejamento territorial. Fonte: BRASIL. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/o-conselho-das-
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Exatamente porque, como citado, os mecanismos de criação de novas centralidades são reproduzidos 
através de grandes projetos e utilizando-se, em geral, de eventos, centros e atividades culturais ou de 
entretenimento como âncoras de desenvolvimento, e como muitas destas conseguem ser 
institucionalizadas através de Políticas Públicas Culturais [estas cada vez mais estimuladas] empreendidas, 
em especial, pelo Ministério da Cultura, faz-se necessária uma análise das ações do mesmo que, através 
da criação do Plano Nacional de Cultura [PNC], instituído pela Lei 12.343 em 2010, tem por finalidade, 
segundo portal do MinC:27 
 

O planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo [até 2020] 
voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se 
expressa em práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o 
exercício da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico 
do País. 
Os objetivos do PNC são o fortalecimento institucional e definição de políticas públicas 
que assegurem o direito constitucional à cultura; a proteção e promoção do patrimônio 
e da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação do acesso à produção e 
fruição da cultura em todo o território; a inserção da cultura em modelos sustentáveis 
de desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento de um sistema público e 
participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas culturais. 
A Lei que criou o PNC prevê metas para a área da cultura a serem atingidas até 2020. 
As metas do Plano, em número de 53, foram estabelecidas por meio da ampla 
participação da sociedade e gestores públicos. Vale destacar que o sucesso do PNC 
só ocorrerá com o envolvimento de todos os entes federados, por meio do Sistema 
Nacional de Cultura. 

 

O PNC faz parte, assim, da lista de programas, ações, projetos e atividades implementados pelo Ministério 
da Cultura, sendo eles: 

 Capacitação em Projetos e Empreendimentos Criativos 
 Cine Mais Cultura 
 Cultura Digital 
 Educação e Cultura 
 Comunicação e Cultura 
 Cultura Viva 
 Pontos de Cultura 
 Direitos Autorais 
 Editais de Fomento a Produção Audiovisual Brasileira 
 Intercâmbio e Difusão Cultural 
 Mais Cultura 
 Núcleos de Produção Digital 
 Plano Nacional de Cultura [PNC] 
 Praça dos Esportes e da Cultura [PAC 2] 
 Programa de Fomento 

                                                                                                                                                                                      
cidades.html>. Acesso em 16/07/2014. 23h35min. Entretanto, em que pese os objetivos iniciais, o mecanismo das 
Conferências, tem se mostrado pouco eficaz, enquanto instrumento democrático de gestão urbana. 
27Fonte: BRASIL. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/plano-nacional-de-cultura-pnc->. Acesso em 17/07/2014. 
00h11min. 
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 Programa Nacional de Apoio à Cultura [Pronac] 
 Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais [SNIIC] 
 Usinas Culturais 
 Ordem do Mérito Cultural 
 Sistema Nacional de Cultura 

  

Quando se tenta entender de que forma tais programas culturais poderiam estar remodelando – ou 
dialogando com – as cidades, conclui-se que, como insinua Otília Arantes, se em "uma cidade, planejada 
de A a Z segundo os interesses mercadológicos ou financeiros, [esta] obrigatoriamente envolveria uma 
expulsão em massa das populações mais pobres, para dar lugar aos consumidores e rentistas de toda 
espécie, empurrando sempre para mais longe as ‘fronteiras’ [na expressão de Neil Smith] entre 
proprietários e não proprietários", não mais existirá diferença entre a gentrificação como uma estratégia de 
acumulação de capital liderado por agentes privados [i.e., um fenômeno próprio do mercado imobiliário] e a 
“gentrificação generalizada” como um ideal das políticas públicas [i.e., produzida pelo Estado]. A autora 
explica [em resposta a esta questão, colocada em entrevista por Marina Toneli Siqueira]28: 
 

Estado e mercado estão de mãos dadas no capitalismo e, portanto, também na 
produção do espaço urbano, tanto quando é minimamente intervencionista [como foi o 
caso das Docklands no início, depois o Estado teve que armar uma verdadeira 
operação de salvamento], como quando define planos, áreas estratégicas, cria 
infraestruturas, investe em grandes equipamentos culturais, convoca o star system da 
arquitetura internacional. As tão decantadas PPPs não são mais do que uma operação 
de alavancagem pelo setor público, ou dos fundos públicos, para investimentos 
privados, como dizia Peter Hall a propósito das cidades-empresas americanas dos 
anos 70: ‘uma coalizão pró-crescimento que habilmente manipulou o apoio público e 
combinou fundos federais e privados para promover uma urbanização comercial em 
grande escala’. Programa que é retomado quase ipsis litteris por Borja e Castells no 
texto que acabei de referir, apresentado no Habitat de 1996. É este o espírito do 
planejamento estratégico, uma união entre o público e o privado, onde o resultado 
deve ser a otimização máxima dos lucros. Que isto implique obrigatoriamente em uma 
‘renovação’, ‘revitalização’ ou ‘requalificação’ urbana [os eufemismos são muitos], que 
não apenas se restringe ao plano físico, mas especialmente humano, é evidente. Daí 
falar-se em gentrificação, algo como um upgrade social. As desigualdades continuam, 
claro, aliás se aprofundam, mas os mais pobres vão sendo arrastados para os bolsões 
de miséria, especialmente nas periferias.  
 

Não seria justamente a estes ‘expulsos’ pela ‘gentrificação generalizada’ discutida por Otília Arantes, que as 
políticas públicas na área da cultura estariam, enfim, se destinando? Seriam as instituições vinculadas, 
apenas agenciadoras de um consenso, este necessário à tranquila aplicação dos princípios do 
Planejamento Estratégico nas cidades? 
                                                             
28 Mestre pela FAU-USP e doutoranda em Planejamento Urbano e Políticas Públicas na University of Illinois at 
Chicago. Em entrevista cedida à Editora Annablume, intitulada Muito Além de Berlim e Barcelona: Entrevista com 
Otília Arantes, por Marina Toneli Siqueira. Disponível em: 
<http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site>. 
Acesso em: 16/07/2014. 22h30min. 
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Importante voltarmos ao processo de constituição do PNC — antes da aprovação, em 2010 —, quando 
temos a equipe formadora da segunda edição da proposta do mesmo [texto atualizado com a revisão do 
Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, 2008], durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva 
[PT], constituída por: 

 
MINISTRO DA CULTURA 
Juca Ferreira 
SECRETÁRIO DE POLÍTICAS CULTURAIS 
Alfredo Manevy 
SECRETÁRIO DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS 
Célio Turino 
SECRETÁRIO DA IDENTIDADE E DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Sérgio Mamberti 
SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL INTERINO 
Fred Maia 
SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL 
Silvio Da-Rin 
SECRETÁRIO DE INCENTIVO E FOMENTO À CULTURA 
Roberto Gomes do Nascimento 
 
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL [CNPC] 
Gestão 2008-2009 
 
E Instituições vinculadas 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL [IPHAN] 
Luiz Fernando de Almeida 
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA [ANCINE] 
Manoel Rangel 
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 
Muniz Sodré de Araújo Cabral 
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 
José Almino de Alencar e Silva Neto 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
Zulu Araújo 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES [FUNARTE] 
Celso Frateschi 
 

O texto [aqui reproduzido para que entendamos a lógica que o constitui] esclarece que: 

O processo dinâmico de construção das políticas públicas de cultura impõe um ciclo 
constante de acúmulo de formulações. Síntese de uma ampla de integração das 
ações de planejamento do Estado e das demandas da sociedade civil, o caderno de 
diretrizes para o Plano Nacional de Cultura é apresentado nesta segunda edição com 
importantes alterações de conteúdo que refletem a evolução de suas propostas [...] 
Assim como a edição de dezembro de 2007, a segunda versão do caderno se destina 
à difusão e ao debate público sobre as diretrizes que devem formar o Plano Nacional 
de Cultura. O documento é o ponto de partida de uma série de seminários organizada 
em todo o País e de um fórum virtual na internet, destinados à coleta de contribuições 
de todos os interessados ao longo do segundo semestre de 2008. Os resultados 
dessas discussões subsidiarão a relatoria e votação do projeto de lei do Plano na 
Câmara dos Deputados. [BRASIL, 2008. s/p] 
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Segundo colocado, previsto na Constituição Federal desde a aprovação da Emenda Constitucional n.º 48, 
em 2005, mas "gerado e construído por meio de diferentes instâncias e espaços de experimentação e 
participação social desde 2003, com o respaldo em uma noção ampla e plural de cultura e na dedicação ao 
atendimento das garantias de cidadania previstas na Constituição Federal de 1988" 29, 

 
Trata-se de um processo histórico que servirá para orientar e coordenar iniciativas 
futuras em muitos níveis, dinamizando vários atores e otimizando o uso de recursos 
financeiros e a gestão de nossas instituições públicas. Tudo isso, de forma 
transparente, com a possibilidade de acompanhamento e fiscalização de todos. O 
PNC fortalecerá a capacidade da nação brasileira de realizar ações de longo prazo 
que valorizem nossa diversidade. Garantirá ainda, de forma eficaz e duradoura, a 
responsabilidade do Estado na formulação e implementação de políticas de 
universalização do acesso à produção e fruição cultural, contribuindo para a 
superação das desigualdades do país. Chegamos, portanto, a um momento especial, 
em que o Executivo e o Legislativo colaboram estreitamente e convocam a sociedade 
para debater e contribuir com a aprovação do primeiro Plano Nacional de Cultura da 
história democrática brasileira.  
 

Considerando que "vivemos tempos de aprofundamento de nossa democracia e qualificação de políticas 
públicas", o Plano Nacional de Cultura [PNC], "inserido nesse contexto de busca de aprimoramento da 
gestão pública, é um mecanismo de planejamento para médio e longo prazos, propulsor de um esforço 
coletivo para assegurar os direitos culturais aos brasileiros". Assim, conforme descrito, a Conferência 
Nacional de Cultura de 2005, as Câmaras Setoriais e os diferentes conselhos existentes e em consolidação 
no âmbito do Ministério da Cultura [MinC] influenciariam e continuariam a influenciar de modo decisivo o 
delineamento de propostas para o planejamento da ação do Estado: 

De modo semelhante, o PNC acompanha o recente amadurecimento nas práticas de 
gestão, adquirido com iniciativas como a política de seleção pública de projetos 
artísticos e culturais, realizada por editais adequados às particularidades das regiões 
do país e à diversidade das comunidades e identidades da população. Mas o PNC não 
será simplesmente um meio para se aperfeiçoar aquilo que já está em funcionamento. 
Ele abrirá caminhos para a concretização do Sistema Nacional de Cultura, com a 
efetiva integração de fóruns, conselhos e outras instâncias de participação federais, 
estaduais e municipais. Promoverá ainda a constante atualização dos instrumentos de 
regulação das atividades e serviços culturais, uma ideia-força que proporcionará 
critérios e perspectivas aos sistemas de financiamento e de execução das políticas 
públicas de apoio à cultura. Para sua aprovação pelo Congresso Nacional será 
necessário contar com significativa participação social. Em seguida, para sua 
execução, acompanhamento e avaliação de resultados, será preciso contar com a 

                                                             
29 Em 2008 encontrava-se em tramitação na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, sob a 
forma do Projeto de Lei n.º 6835, de 2006. Ao mesmo tempo suas diretrizes gerais são detalhadas pelos poderes 
Legislativo e Executivo para o encaminhamento de sua aprovação. Durante o ano de 2007, o Ministério da Cultura 
[MinC] e a Câmara estabeleceram um calendário de audiências públicas para o debate do PNC, visando aprimorar as 
políticas em desenvolvimento desde a 1ª Conferência Nacional de Cultura. Para 2008, foi programada uma série de 
seminários pelo País e um conjunto de debates pela internet. Por meio de atividades como essas, o Legislativo e o 
Executivo agregam à formulação do PNC, o conhecimento e experiência dos indivíduos e redes sociais que vivem a 
cultura brasileira, qualificando o debate público e as políticas culturais. [PNC, 2008] 
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atuação integrada de instituições públicas e organizações da sociedade civil. Esses 
são fatores decisivos para que a política cultural produza mudanças expressivas no 
panorama do desenvolvimento, da inclusão social, da produção científica e 
tecnológica e da cidadania do povo brasileiro. [PNC, 2008] 
 

Além de um ganho inegável para a — tentativa de — igualdade e a oferta de condições para a expressão e 
fruição culturais, percebe-se que a contrapartida imposta para que tais direitos sejam incorporados ao 
cenário político e social brasileiro é "um amplo acordo entre diferentes setores de interesse que defina um 
referencial de compartilhamento de recursos coletivos. O estatuto legal dos direitos culturais, em nível 
nacional e internacional, necessita, portanto, ser fortalecido por consensos que garantam sua legitimidade. 
O Plano Nacional de Cultura [PNC] representa um importante passo nessa direção". Salienta-se, aqui, a 
existência de conceitos tais como: 'igualdade', 'acordo', 'compartilhamento', 'consensos' e 'legitimidade', 
convergentes, na verdade, ao que se parece buscar através da criação deste Plano, chamado, inclusive, de 
'estratégico' [mais uma vez] para todos os brasileiros:  

[...] o PNC não recebe esse nome por outro motivo senão o de buscar abranger as 
demandas culturais dos brasileiros e brasileiras de todas as situações econômicas, 
localizações geográficas, origens étnicas, faixas etárias e demais situações 
identitárias. Lidar com tal diversidade faz parte de nossa história. Não por acaso, o 
conceito de antropofagia, originário do modernismo brasileiro, aponta para uma 
peculiar capacidade de reelaboração de símbolos e códigos culturais de contextos 
variados [...] O PNC é um plano de estratégias e diretrizes para a execução de 
políticas públicas dedicadas à cultura. Toma como ponto de partida um abrangente 
diagnóstico sobre as condições em que ocorrem as manifestações e experiências 
culturais e propõe orientações para a atuação do Estado na próxima década. Sua 
elaboração está impregnada de responsabilidade cívica e participação social e é 
consagrada ao bem-estar e desenvolvimento comunitário. [PNC, 2008] 
 

Leem-se aí todos os matizes existentes no Planejamento Estratégico, antes aplicado ao gerenciamento dos 
espaços das cidades, agora aplicado, também, ao controle das práticas culturais existentes ou em 
desenvolvimento. A ação humana mais possivelmente ‘livre’ em nossa sociedade [a cultura como cultivo de 
si] passa, assim, a ser determinada por recursos oriundos de políticas públicas, agora parte de um plano, 
também, estratégico. Só que este viria a ser, como veremos, não um elemento subordinado ao 
Planejamento Estratégico em si, mas extremamente necessário ao seu funcionamento, pregando a coesão 
e, somente [e se] a partir desta, a participação. Entre seus itens de discussão estaria, ainda  "a valorização 
da diversidade cultural no mundo globalizado". Enfim, voltaremos a este assunto depois de discutir a 
inserção de Ribeirão Preto, cidade de porte médio do interior do Estado de São Paulo, na constelação do 
pensamento político brasileiro atrelado ao Planejamento Estratégico, na década de 1990, com a gestão do 
então Prefeito Antônio Palocci Filho [PT] que, mais tarde, torna-se Ministro da Fazenda [janeiro de 2003 a 
março de 2006] do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 
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1.3 - CONTEXTO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO, ANOS 1990 
 
[...] Arriscando um inglês, Antônio Palocci Filho, prefeito de Ribeirão Preto, passou a 
relatar as inovadoras experiências que vinha desenvolvendo por lá. Despertou 
especial atenção ao contar como conseguira, sem usar dinheiro público ou recorrer a 
empréstimos, encontrar respostas para os grandes problemas de infraestrutura da 
cidade de quinhentos mil habitantes, uma das principais do país. Em vez de 
problemas, estava ali mostrando como qualquer cidadão do Brasil ou do mundo pode, 
com alguma criatividade e ousadia, resolvê-los. Entre 1993 e 1996, convites como 
aquele não pararam de chegar. Palocci correu o mundo para mostrar, a quem 
quisesse ouvi-lo, o novo modelo de administração pública que estava em gestação. 
Nada de privatizar ou substituir o Estado, como pregam os neoliberais. Mas também 
nada parecido com os velhos dogmas estatizantes das esquerdas. Palocci optou por 
uma terceira via , em que poder público e sociedade podem atuar como parceiros e o 
Estado passa a ter um novo e nobre papel: gestor do interesse público. 30 

 

Em Ribeirão Preto, podemos dizer que foi com o projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o 

Desenvolvimento — apresentado em 1996 por Antônio Palocci Filho [1993-1996, PT], referindo-se às ações 
que, a partir do Plano Diretor de Ribeirão Preto de 1995, seriam implementadas na cidade — que o 
processo de busca de autonomia das cidades para superação da crise global foi aqui introduzido, e nos 
trouxe, enfim, ao presente 'estado da arte' em termos de políticas públicas e planejamento urbano. A 
descrição acima, que narra na verdade o 'protagonismo' do então prefeito de Ribeirão Preto, simboliza a 
construção de um discurso que valoriza aqueles que, mesmo sem recursos básicos e necessários, 
conseguem pensar criativamente e 'vencer individualmente as adversidades', valorizando a meritocracia 
acima da responsabilidade do Estado em zelar pela qualidade de vida dos cidadãos através de políticas 
públicas coerentes. Pensamento este também aplicado às políticas culturais, como veremos ao fim do 
presente trabalho, cuja discussão proposta se inicia a seguir. 

 
1.3.1  RIBEIRÃO PRETO 2001 — AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO: 
APRESENTAÇÃO 

Segundo o próprio Palocci, em seu livro de 1996, para relatar a experiência de realizar "um governo popular 
em tempos de crise e neoliberalismo", a proposta — apresentada a seguir — foi possível, inicialmente, 
porque houve um 'esgotamento do modelo conservador' vigente até então: 

 
                                                             
30 AMORIM, contracapa do livro de Palocci Filho [1996], texto que enfatiza a ‘conversa’ de Palocci, no campus da 
George Town University, para centenas de investidores e presidentes de algumas das maiores companhias do mundo, 
que respondem por "uma bela fatia do PIB dos EUA". Este livro recebeu uma versão atualizada em 1998, com novo 
nome: A Reforma do Estado e os municípios: a experiência de Ribeirão Preto. 
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Os governos que passaram pela cidade, desde que ela foi fundada em 1856 com o 
nome de São Sebastião de Ribeirão Preto, sempre foram muito conservadores. Até os 
anos 1930, o poder político era controlado com mão de ferro pelos fazendeiros de café 
e ninguém ousava desafiar os coronéis. Na ditadura do Estado Novo, os prefeitos 
eram nomeados e, mesmo com a redemocratização do país, iniciada em 1945, o 
conservadorismo continuou enraizado no Palácio do Rio Branco, o majestoso casarão 
de 1917 que até hoje abriga a sede do Poder Executivo em Ribeirão Preto.  
No período cafeeiro, muito embora não houvesse nenhum sinal de vida democrática, 
havia uma sólida aristocracia com poder econômico e político e larga influência na 
vida política nacional. Muitas decisões políticas eram discutidas, antes, com os barões 
do café31, e da cidade saíram nomes como Washington Luiz, que se tornou presidente 
da República, e Altino Arantes, que governou o Estado de São Paulo. Sobrenomes 
como Junqueira, Schmidt e Dumont [de Alberto Santos Dumont, o inventor do avião e 
morador ilustre da cidade] detinham tanto o poder econômico como o poder político. 
Depois da crise do café, na década de 1920, Ribeirão Preto viveu um período de 
profundo declínio. Sua economia só voltou a viver uma fase de grande impulso 
econômico nos anos 1970, com o advento do Proálcool. A partir daí, a cidade se 
estruturou como centro de prestação de serviços e se fortaleceu com a capitalização 
da agricultura regional, que contou com os fartos recursos do programa do álcool, que 
trouxe, ao mesmo tempo, riqueza e disparidade social. 
De qualquer forma, seu poder de influência dentro do cenário político brasileiro nunca 
mais foi o mesmo. A cidade foi, aos poucos, desaparecendo do mapa político nacional 
e deixou de ter a mesma expressão de antes. Isso se deveu, basicamente, aos vários 
governos locais que, além de estarem extremamente vinculados a interesses 
econômicos de alguns poucos setores, acabaram por realizar governos puramente 
administrativos. 
Todas as forças políticas que se alternaram no poder local durante os últimos trinta 
anos eram, na verdade, muito parecidas. Em alguns momentos, chegou a haver 
disputas até aguerridas, mas elas se davam dentro de um mesmo campo político e 
sem qualquer risco de provocar qualquer ruptura no status quo. O nosso governo foi a 
primeira grande ruptura na história de Ribeirão Preto e representou, antes de qualquer 
coisa, um rompimento com o conservadorismo. 
Mas isso só foi possível por causa do longo período de estagnação que se verificava 
na cidade e em função do próprio esgotamento do modelo conservador. A sociedade 
se cansou do conservadorismo político porque ele já não produzia novidades. Os 
problemas cresciam, a exclusão social se agigantava, e a juventude não tinha mais 
nenhuma perspectiva. O centro urbano da cidade começava a apresentar os sinais de 
sua degradação, seus bairros também não evoluíam e, no fundo, os governos 
municipais trabalhavam muito mais para manter o que já existia do que propriamente 
para inovar e criar novas alternativas. [PALOCCI FILHO, 1996, p. 28] 
 

Segundo o ex-prefeito que, quando médico, buscava apoio político para os trabalhadores da cana ao 
mediar um entendimento junto aos fazendeiros e usineiros [sendo também, antes de prefeito, diretor do 
Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo e vereador, em 1989], a nova Constituição brasileira, 
aprovada em 1988, acabou criando condições legais para as câmaras de vereadores reelaborarem a Lei 
Orgânica do Município, o que levou à criação de um "enorme espaço de atuação política" [PALOCCI 
FILHO, 1996, p. 30]. 

                                                             
31 Que não se tratavam, na verdade, de barões [visto que este é um título advindo da nobreza], mas sim de 'coronéis 
do café', um tipo mais 'tosco' no poder.  
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Como prefeito, o projeto apresentado por Palocci reconhece a "vocação", ou "lugar que por direito já lhe 
pertence — ser o referencial moderno da economia urbana e regional", colocando Ribeirão Preto como 
centro de excelência em todos os âmbitos imagináveis e cabíveis a uma cidade de seu porte e sua 
localização estratégica [em relação às mais importantes capitais do país]. Utilizando como referência a 
cidade de Atlanta [EUA], o elenco de ações insere claramente os parâmetros do famoso Planejamento 
Estratégico, surgido no país citado [EUA]32 e desenvolvido para aplicar às ações de política urbana o 
mesmo pensamento utilizado na gestão de empresas.  

Tal ação parece, ainda, aplicar à política urbana proposta [entendida aqui como eleição de ideias e sujeitos 
a serem beneficiados], as diretrizes do Banco Mundial que, "a partir dos anos 1990, passa a dar ênfase na 
qualidade da gestão urbana, a ser alcançada através de ´boas políticas´ e ´boas instituições´, estipuladas 
de acordo com critérios do próprio Banco. Para designar o que seria uma ´boa gestão´, o Banco recupera o 
termo governança urbana, que seria uma espécie de ´governo paralelo´, formado por uma coalizão entre o 
governo propriamente dito, eleito democraticamente, porém com papel restrito, a sociedade civil organizada 
e o mercado, com o objetivo de consolidar um ambiente favorável ao desenvolvimento da economia de 
mercado nas cidades. Dinheiro dos empréstimos? Somente após a adoção deste ideário pelos governos 
municipais" [RIBEIRO FILHO, 2005].  

Assim, Palocci, ao apresentar a referência internacional utilizada [Atlanta - EUA] para desenvolver as ideias 
apresentadas, afirma que "a reengenharia, ou o conjunto de ações decorrentes da necessidade premente 
de repensar e reestruturar modelos de gestão e práticas administrativas, é hoje um dos temas mais 
frequentes no processo de globalização da economia".33 Tal mudança de postura — do administrativismo 
urbano para 'algum gênero' do empreendedorismo —, buscada também por países em desenvolvimento, 
pode ser explicada através da leitura de Harvey, para quem, devido também a isso, o capitalismo produz 
uma geografia histórica distintiva: 
 

Há uma concordância geral de que a mudança tem a ver com as dificuldades 
enfrentadas pelas economias capitalistas a partir da recessão de 1973. A 
desindustrialização, o desemprego disseminado e aparentemente 'estrutural', a 
austeridade fiscal aos níveis tanto nacional quanto local, tudo isso ligado a uma 

                                                             
32 Segundo David Harvey, "em 1985, em Orleans, um seminário reuniu acadêmicos, empresários e formuladores de 
políticas de oito grandes cidades de sete países capitalistas avançados [BOUINOT, 1987]. O objetivo era analisar as 
linhas de ação adotadas pelos governos urbanos diante da erosão disseminada da base econômica e fiscal de muitas 
grandes cidades do mundo capitalista avançado. O seminário expressou um grande consenso: os governos urbanos 
tinham de ser muito mais inovadores e empreendedores, com disposição de explorar todos os tipos de possibilidades 
para minorar sua calamitosa situação e, assim, assegurar um futuro melhor para suas populações. [...]  Em outras 
palavras, a abordagem 'administrativa', tão característica da década de 1960, deu lugar a formas de ação iniciadoras e 
'empreendedoras' nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos recentes, em particular, parece haver um consenso geral 
emergindo em todo o mundo capitalista avançado: os benefícios positivos são obtidos pelas cidades que adotam uma 
postura empreendedora em relação ao desenvolvimento econômico. Digno de nota é que esse consenso, 
aparentemente, difunde-se nas fronteiras nacionais e mesmo nos partidos políticos e nas ideologias".     
33 Ribeirão Preto 2001 – Ação Estratégica para o Desenvolvimento, 1993-1996. p. 89. 
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tendência ascendente do neoconservadorismo e a um apelo muito mais forte [ainda 
que, frequentemente, mais na teoria do que na prática] à racionalidade do mercado e 
à privatização, representam o pano de fundo para entender por que tantos governos 
urbanos, muitas vezes de crenças políticas diversas e dotados de poderes legais e 
políticos muito diferentes, adotaram todos uma direção muito parecida. A maior ênfase 
na ação local para enfrentar todos esses males também parece ter algo a ver com a 
capacidade declinante do Estado-Nação de controlar os fluxos financeiros das 
empresas multinacionais, de modo que o investimento assume cada vez mais a forma 
de negociação entre o capital financeiro internacional e os poderes locais [que fazem o 
possível para maximizar a atratividade do local como chamariz para o 
desenvolvimento capitalista].   [HARVEY, 2005, p. 168] 
 

Faz-se, assim, necessária a reprodução integral do conteúdo elaborado para o Ribeirão Preto 2001 – Ação 

Estratégica para o Desenvolvimento, especialmente relativo à referência ideológica atribuída à cidade norte-
americana, visto que — como citado na Introdução — o documento não se encontra disponível facilmente, 
estando sob a ‘proteção’ de um único funcionário, arquivado em pasta ‘especial’ no Arquivo Público e 
Histórico de Ribeirão Preto, mas apresentado assim que solicitado.34  

Cabe também salientar que não é por acaso que a referência utilizada para as ideias presentes no projeto 
— a cidade de Atlanta [EUA] — é apresentada apenas ao final: ao que parece, praticamente todas as 
ações empreendidas para o ‘sucesso’ da cidade norte-americana foram aplicadas como um exemplo a ser 
seguido — mesmo que, por ora, apenas utopicamente, visto que o Planejamento Estratégico, em si, não 
chegou a alcançar sua realização na cidade, apesar de reconhecermos muitas das ideias contidas no 
referido projeto em ações e decisões tomadas ainda hoje. O projeto Ribeirão Preto 2001, contudo, não é 
sequer mencionado pelas gestões que sucederam o governo que o criou, assim como as ações, ao 
contrário do que previa o Plano, são executadas em fragmentos e conforme interesses favoráveis ao 
momento atual do mercado imobiliário. 

                                                             
34 O volume encontrado, com anotação [na capa] de doação realizada por José Pedro Miranda, datada de 23/03/1996 
[ao lado lê-se oferta do amigo Carlos Alberto Gabarra – um dos arquitetos consultores do projeto apresentado], 
apresenta formatação em folha A3, encadernada com espiral. Segundo dissertação apresentada justamente sobre o 
Fundo José Pedro Miranda do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, "para responder à demanda por 
informações, destinadas, sobretudo à produção de trabalhos acadêmicos, além da confecção de instrumentos de 
pesquisa, o Arquivo empreendeu uma política de recolhimento de documentos de origem privada, com destaque para 
os arquivos de famílias e pessoais. Assim, o acervo de José Pedro Miranda, historiador e pesquisador da história de 
Ribeirão Preto, falecido em 1999, foi incorporado ao Arquivo no ano de 2001. O recolhimento do acervo de José Pedro 
Miranda trouxe enormes desafios, tanto pelo volume de documentos apresentados, uma vez que se configura como o 
mais numeroso dos fundos privados, com cerca de vinte mil documentos; como também, no que se refere à 
complexidade de problemas para a organização desse conjunto documental, pois se caracteriza como o mais 
heterogêneo, no que se refere a gêneros de documentos, no universo do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Ribeirão Preto". Registro [2005, p.18-19]. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/i14index.php?pagina=/scultura/arqpublico/artigo/i14indice.htm>. 
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Figura 55 – Frontispício do documento Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento, 1993-1996. 
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

O documento apresenta inicialmente o seguinte texto: 
 

Com tantos recursos e com o desenvolvimento de uma economia diversificada, a 
cidade pouco sentiu os reflexos nacionais da crise dos últimos cinco anos, amparada 
pela geração de divisas de sua forte agroindústria, convivendo sem muitos 
desmazelos com seu intenso jardim formado por longos talhões da cana, que 
abastecem a maior parte do mercado brasileiro de álcool e açúcar. Mas toda essa  
generosidade natural e cultivada, acabou por redimensionar os padrões nos quais 
sustentou-se, confortavelmente, nos últimos e mais recentes anos. A cidade exauriu 
suas receitas tradicionais para solucionar o espaço preenchido pela modernização de 
seu setor terciário, marginalizando a sua urbanização, dada a rapidez com que se deu 
a absorção do progresso. A visão da economicidade na administração desses bens, 
com a certeza de que as soluções para as questões como, aumento de tráfego, 
crescimento desordenado dos bairros e contorno desalinhado de núcleos industriais, 
não serão instantâneas, mas sua manifestação evolucionária e irreversível traça o 
deslocamento do seu centro gravitacional, que induz a um novo "modus operandi" que 
é o Projeto Ribeirão Preto 2001. O futuro da cidade está decolando agora, nas mãos 
da Solidariedade e o consenso de seus protagonistas e empreendedores, com igual 
participação no destino da cidade, no fluxo da modernidade. 
O projeto Ribeirão Preto 2001 talvez seja o salto decisivo dado em direção ao próximo 
milênio. Através dele, a cidade pode retomar o curso de um planejamento organizado, 
crescer sem expandir, resgatar elementos em todos os níveis, que poderão coexistir 
com a modernidade e enriquecê-lo. Ribeirão poderá recuperar a sua identidade inicial, 
resgatando sua história e continuar participando de todas as vantagens da tecnologia, 
ciência e economia contemporâneas, sem dar chances ao imobilismo histórico que 
fomenta a marginalização, a exploração e a violência. Com isso, a cidade também 
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dará à sociedade, a seus cidadãos, a oportunidade de escolher a sua própria 
identidade. 
 
Não se pode recusar a passagem para o próximo século. E deve buscar a excelência 
conceitual de bem viver. 
 
ANTÔNIO PALOCCI FILHO 
Prefeito Municipal 
 

Em seguida é apresentada a equipe envolvida no Projeto, contando com a COHAB [Companhia 
Habitacional Regional] e Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, tendo como Secretário 
o arquiteto Mauro de Castro Freitas; como Diretor de Planejamento Físico/Territorial o Arquiteto Augusto 
Valiengo Valeri; como Chefe de Divisão/ Organização Territorial Vera Lúcia Blat Migliorini e como Assessor 
Técnico, Pythagoras Daronch Silva. 

Na coordenação geral, editorial e administrativa está a MK Arquitetura SC Ltda, sendo a equipe técnica 
formada por: L.A. Vallandro Keating/coordenador; Antonio Carlos Sant´Anna Jr./consultor; Carlos Alberto 
Gabarra/consultor; Eduardo Carlos Pereira/consultor e, finalmente, Ricardo Martucci/consultor.  

Em entrevista, contudo, a arquiteta Vera Lúcia Blat Migliorini conta que a sua participação foi "quase que 
política", devido ao fato de ter acontecido depois da crítica à contratação, pela COHAB, de consultores 
externos sem a participação dos técnicos da SEPLAN [Secretaria de Planejamento]. À época, a arquiteta 
tinha um cargo em comissão na mesma, que consistia em chefia da Divisão de Organização Territorial. 
Segundo Migliorini, após a crítica citada, foi solicitado que ela, o arquiteto Augusto Valeri [à época Diretor 
do Departamento] e o também arquiteto Pythagoras Daronch Silva [do Departamento de Planejamento 
Econômico e coordenador do Plano Diretor de 1995], participassem. Segundo Vera Migliorini, a 
'contribuição' teria sido apenas em relação às 'Unidades de Ocupação Planejada', sendo que o restante 
teria sido desenvolvido pelos consultores. Vera Migliorini cita ainda a consultoria de Raquel Rolnik, na 
primeira versão do Projeto de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, na qual a arquiteta teria 
criticado bastante as propostas apresentadas, visto que — como na cidade de São Paulo — a lei de 
zoneamento apenas correspondeu ao tipo e forma de ocupação que já era praticada, reiterando o status 

quo de distribuição de riqueza imobiliária na cidade. 

Assim, mesmo com as evidências descritas anteriormente, para defender a Ação Estratégica para o 

Desenvolvimento, proposta clara do projeto apresentado, recorre-se — ao menos discursivamente — à 
participação civil: 
 

Quando se coloca a questão da qualidade de vida é importante lembrar que não se 
trata apenas dos graves problemas ambientais decorrentes do crescimento não 
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planejado, mas também dos inúmeros problemas sociais decorrentes da mesma 
causa, o desemprego, a fome, o aumento da violência... 

Para que o poder público possa planejar adequadamente o desenvolvimento 
harmônico e integrado da cidade é fundamental o engajamento da população no 
processo de identificação dos problemas, no levantamento e discussão das 
alternativas para enfrentá-los e na indicação de prioridades. Os canais de participação 
já estabelecidos, como o COMUR, o Fórum da Cidade, o Orçamento Participativo e o 
Governo no Bairro, além de outras instâncias de organização popular, têm sido os 
instrumentos privilegiados da gestão democrática da cidade.  

As perspectivas do planejamento então indissoluvelmente ligadas às perspectivas da 
democracia, ou seja, da participação. O planejamento antes de ser um instrumento 
dos técnicos, é um instrumento dos cidadãos. No limite, é o compromisso e a 
participação efetiva dos cidadãos no processo, o que vai garantir a construção de uma 
cidade melhor.  

O desafio é grande. É necessário compatibilizar o olhar abrangente, a visão global dos 
problemas com ações localizadas. Encontrar o ponto de equilíbrio entre o atendimento 
às necessidades básicas, os problemas imediatos e o estabelecimento de bases que 
propiciem a médio e longo prazos o desenvolvimento pleno do potencial da cidade de 
Ribeirão Preto. Uma cidade saudável, em que o crescimento físico se dê em harmonia 
com o meio ambiente e o crescimento econômico em harmonia com o 
desenvolvimento social. 

O planejamento estratégico – posto a serviço dos cidadãos – é o que nos permite 
olhar com muito otimismo os anos que virão. 

 

 

 
Figura 56 – Desenhos da página 15 do Plano, mostrando a localização ‘estratégica’ da cidade de Ribeirão Preto, no 
Estado de São Paulo, em relação às principais cidades do país e países vizinhos [MERCOSUL]. 
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Como dito, o projeto é pouco citado e de difícil acesso, entretanto, as suas concepções adquiriram no 
linguajar político local a condição de fala comum. Ou seja, todos os governos passaram, sem citar, a 
reproduzir, literalmente, ou de forma renovada, suas ideias e propostas. Talvez esta tenha sido a maior 
conquista do projeto, pois além de desenhar a cidade, desenhou uma política supra-partidária de gestão 
urbana [ver o projeto Ribeirão Preto 2001 – Ação Estratégica para o Desenvolvimento, com algumas 
inserções e comentários, no ANEXO A]. 

A leitura do projeto apresentado no anexo citado, por si só, não exigiria maiores explanações: trata-se da 
ascensão ideológica e discursiva – também aqui – do empreendedorismo urbano citado por David Harvey 
[2005]. Segundo o geógrafo, este talvez tenha tido um papel importante na transição geral da dinâmica do 
capitalismo de um regime fordista-keynesiano de acumulação capitalista para um regime de acumulação 

flexível, que é o que vemos tentando se implantar – levando-se em consideração que se trata de uma 
cidade de porte médio de um país em desenvolvimento – também na cidade de Ribeirão Preto, na década 
de 1990.  

Isso, especialmente quando o governo municipal – no caso, de Ribeirão Preto – coloca como exemplo a ser 
seguido as ações empreendidas na cidade de Atlanta que, sendo sede de grandes empresas como a Coca-

Cola e a IBM, passa a dar cada vez mais ênfase ao lema 'parceria para o progresso'. Além disso, considera 
como ideal a ser buscado a geografia – ou o urbano como domínio espacial – distintiva criada pela 
atividade da parceria público-privada que é, por essência, empreendedora pois, segundo Harvey, "na 
execução e no projeto, é especulativa e, portanto, sujeita a todos os obstáculos e riscos associados ao 
desenvolvimento especulativo, ao contrário do desenvolvimento racionalmente planejado e coordenado" 
[Harvey salienta ainda que, em muitos casos, o poder público assumiu o risco enquanto o setor privado 
ficou com os benefícios]. [HARVEY, 2005, p. 170] 

O Projeto tem como uma das metas definidas, enfim, a criação de uma área central destinada a eventos – 
como as Olimpíadas de Atlanta de 1996, para a qual a cidade se preparava quando foi visitada pela equipe 
de Palocci – e resultava na "fragmentação do espaço social urbano em zonas, comunidades e diversos 
'clubes de esquina', enquanto, por outro lado, o transporte rápido e integrado torna absurdo o conceito de 
cidade enquanto unidade física hermeticamente murada ou mesmo domínio administrativo coeremente 
organizado." [HARVEY, 2005, p. 171] 

Ainda nos Estados Unidos, a desconcentração urbana teria gerado, segundo Harvey, a geração da forma 
de 'cidade esparramada' [Edge-Cities, conforme citado pelo projeto]. Nesta forma de cidade, a criação de 
novas estruturas e padrões ecológicos – que, segundo Harvey, não presume explanações ecológicas, mas 
sustenta que os padrões ecológicos são importantes à organização e ação social – "tem importância 
relativamente a como se organiza a produção, a troca e o consumo, de como se estabelecem os 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

81 
 

relacionamentos sociais, de como se exerce o poder [financeiro e político], de como se alcança a integração 
espacial da ação social". [HARVEY, 2005, p. 171] 

O que pretendemos salientar, enfim, é que, para entender o tipo de governança urbana – que Harvey 
coloca como sendo muito mais do que 'governo urbano' – gerada a partir do projeto Ribeirão Preto 2001, 
torna-se necessário entender a coalizão de forças atuantes – ou não atuantes, visto que o mesmo não foi 
integralmente implantado – para tanto, bem como especificar "quem está sendo empreendedor e a respeito 
de quê". 

1.3.2 "UM GOVERNO POPULAR EM TEMPOS DE CRISE E NEOLIBERALISMO" 

Para responder aos anseios e expectativas 'dos ribeirão-pretanos' — como se houvesse mesmo um 
consenso —, então, as famosas Parcerias Público-Privada [PPP] foram instaladas como modelo de gestão. 
Isso permitiria, segundo Palocci, entre outras coisas, maior integração da rede municipal com a "formidável 
rede representada pelo conjunto das entidades particulares mantidas pela sociedade".  Palocci afirma ainda 
— em livro escrito justamente para contar a experiência do governo municipal — que "esta foi uma parceria 
que deu muito certo porque, ao mesmo tempo em que fortaleceu as próprias entidades, historicamente 
mergulhadas em todo tipo de dificuldades, também ajudou a Prefeitura a atender à crescente demanda". 
[PALOCCI FILHO, 1996, p. 50] 

Palocci apresenta, como exemplo, uma PPP na área da educação, com a instituição do Serviço Social da 
Indústria [SESI], quando o município assumiu a construção de novas escolas e a ampliação de algumas 
outras, enquanto o SESI se incumbiu da manutenção. Segundo Palocci, "essas parcerias são sempre muito 
interessantes, mas tudo feito com critérios claros, porque o governo sempre foi contrário às privatizações na 
área social. As parcerias nos setores de serviço social e educação só foram estabelecidas com entidades 
com comprovada vocação naquilo que se propunham fazer". [PALOCCI FILHO, 1996] 

Assumindo o papel do que Harvey chama de 'formador da coalizão e da aliança' — tarefa que, segundo 
Harvey, geralmente abre caminhos para pessoas 'de visão, tenacidade e habilidade', como um 'prefeito 
carismático, um administrador municipal talentoso ou um líder empresarial rico' — Palocci conta que, desde 
o "primeiro dia de trabalho no Palácio do Rio Branco, em janeiro de 1993, o governo tinha pelo menos uma 
certeza: o planejamento da cidade não poderia continuar restrito à administração pública".  Palocci afirma 
que todos os diagnósticos que se tinha em mãos indicavam que Ribeirão Preto vinha crescendo sem 
nenhum planejamento. Segundo o ex-prefeito, as atividades de planejamento na Prefeitura de Ribeirão 
Preto restringiam-se a uma "acanhada coordenadoria"; teria sido assim criada a Secretaria Municipal de 
Planejamento, com "forte disposição para fortalecer esse setor do governo".  [PALOCCI FILHO, 1996] 
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Contudo, Palocci coloca como preocupação, o fato de que fazer um planejamento para apenas quatro anos 
de governo significaria que, após o término, "poderia ocorrer um novo surto de crescimento desordenado". 
Assim, segundo o prefeito, o governo decidiu agir em duas frentes diferentes: apressou a criação do Plano 
Diretor35, que foi aprovado na Câmara após dois dias de "exaustivos debates" e organizou o projeto 
Ribeirão Preto 2001, "uma proposta bastante original e extremamente profissional". [PALOCCI FILHO, 
1996] 

Palocci Filho descreve que, no início de 1993, existia na Câmara um projeto de lei enviado pelo governo 
anterior, que teria sido então retirado e, por um ano, discutido com o Conselho Municipal de Urbanismo 
[COMUR], as associações de bairro e as demais entidades da sociedade. Os vereadores teriam, depois 
disso, passados mais doze meses examinando e debatendo a matéria com diferentes segmentos da 
sociedade civil, tendo o Plano Diretor entrado em vigor no terceiro ano de governo. No ano seguinte, 
segundo Palocci, o Executivo teria encaminhado para a Câmara todas as leis complementares, como o 
Código de Obras, o Plano Viário e o Código do Meio Ambiente: "juntas, elas dão a forma a uma estrutura 
legal para o planejamento da cidade". [PALOCCI FILHO, 1996] 

Já a elaboração do projeto Ribeirão Preto 2001, segundo descreve, teria tido o objetivo de 'ir além' da 
gestão que o idealizou, buscando a estabilidade e atribuindo ao seu governo a autoria de importantes 
ações, tais como o planejamento do desenvolvimento viário da cidade: 

Começou a ser elaborado no final na primeira metade do governo, quando ainda se 
discutia o Plano Diretor. O governo se deparou, na época, com a seguinte questão: o 
Plano Diretor que estava prestes a ser aprovado daria as diretrizes para o 
desenvolvimento da cidade, mas não existia nenhum plano de investimento que 
mostrasse desde a vocação do município até as metas a serem atingidas nos anos 
seguintes, traduzidas em projetos sociais, de urbanização, ambientais e do 
desenvolvimento econômico. 

De certa forma foi o Projeto Ribeirão Preto 2001 que intensificou as parcerias, 
uma marca registrada do nosso governo – não como uma atividade a mais na 
rotina da Prefeitura, e sim como um rumo que norteou toda sua atuação. Elaborado 
por arquitetos, engenheiros e urbanistas de grande competência técnica e 
reconhecimento, o Ribeirão Preto 2001 também contemplou a questão do 
desenvolvimento viário da cidade, que jamais havia sido planejado e que sempre foi 
um problema de difícil solução. 

                                                             
35 Segundo Palocci Filho [1996], a discussão que houve nos cinco anos anteriores em torno do Plano Diretor só 
aconteceu porque a Constituição de 1988 determinou que o Plano Diretor é obrigatório em cidades com mais de vinte 
mil habitantes, mas não se conseguia "vislumbrar nada de prático no horizonte" até então. O debate sobre a 
necessidade de planejar a cidade começou, segundo ele, "mais de duas décadas antes, mas nunca chegou a ser 
consolidado na forma de um projeto de lei e muito menos a ser votado pela Câmara. O que existia era um debate 
muito acanhado e desvalorizado pelo poder público, que nunca deu muita importância ao tema. A discussão persist ia 
porque um grupo de técnicos — professores, profissionais liberais e pesquisadores da cidade — sempre se empenhou 
muito. Mas, por mais que se esforçassem, não conseguiam transformar sua luta em normas legais".  
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O projeto propõe pelo menos trinta e cinco intervenções viárias na cidade, para 
facilitar o deslocamento entre os bairros, dando prioridade ao transporte coletivo 
urbano. Ele detalha as várias possibilidades para o desenvolvimento econômico de 
Ribeirão Preto e estabelece as ações necessárias para isso. A implantação de um 
terminal de cargas, de um centro de convenções, do distrito empresarial e de um 
posto alfandegário são exemplos de passos recomendados pelo projeto. 

Por outro lado, o Projeto Ribeirão Preto 2001 também define uma série de pequenas 
iniciativas necessárias e que dependem do poder público para promover o 
desenvolvimento econômico. Elas defendem, por exemplo, a valorização do turismo 
de negócios, um setor que é responsável pela geração de bilhões de dólares por ano 
e milhares de empregos no mundo inteiro. O município já teve, no passado, um órgão 
de turismo, mas ele não chegou a funcionar adequadamente e foi extinto sem ter 
cumprido sua finalidade36.  

O Projeto Ribeirão Preto 2001, nessa área, indica a necessidade de unir e estimular 
as empresas privadas do setor e, ao mesmo tempo, criar as condições propícias para 
o turismo de negócios e o turismo cultural. O apoio a iniciativas culturais é uma delas. 
Nesse sentido, o programa Café da Manhã no Museu, que atrai milhares de 
moradores da cidade e região, nas manhãs de domingo, aos dois principais museus 
da Ribeirão Preto, obteve grande sucesso. Outro exemplo foi a restauração do 
Theatro Pedro II, que se tornou um forte apelo turístico-cultural. 

Por causa de algumas de suas virtudes, como seu chope famoso e sua boa qualidade 
de vida, Ribeirão Preto tem sido escolhida para sediar grandes eventos, seja na área 
empresarial ou na área de pesquisa universitária, em função da expressiva quantidade 
de pesquisadores e cientistas de renome internacional que residem na cidade. Como 
nunca houve estrutura adequada para isso, o projeto recomendou a construção do 
Centro de Convenções, que o governo imediatamente procurou viabilizar. Em poucos 
anos, o turismo deve representar cerca de 8% dos  empregos da cidade. 

Uma das propostas mais interessantes do Projeto Ribeirão Preto 2001 é a instituição 
de um sistema integrado de gerenciamento do serviço público e a figura do City 
Manager, uma espécie de gerente da cidade, que levará à profissionalização do 
serviço público. O sistema, que já existe em alguns países, contribui para criar a 
necessária estabilidade para a gestão pública, o que é um problema sério no Brasil.   

[...] 

O Projeto Ribeirão Preto 2001 contempla isso [a estabilidade] ao propor o 
fortalecimento da área de planejamento da cidade e a criação do City Manager, de 
forma que a administração pública seja, ao mesmo tempo e em determinado nível 
técnico, profissionalizada e despartidarizada. O prefeito eleito poderá impor as 
diretrizes para o funcionamento da máquina, segundo as políticas defendidas por seu 
partido ou coligação e que constam de seu plano de governo, mas sem alterar o 
cotidiano da administração ou comprometer a oferta e a qualidade do serviço público. 
[PALOCCI FILHO, 1996 – grifos nossos] 

                                                             
36 Palocci cita uma visita à Suécia realizada em 1994, momento em que, segundo narra, o prefeito de Estocolmo 
mostrava grande preocupação com a questão do desemprego [que já atingia níveis 'alarmantes' em um país onde 
esse tipo de crise nunca foi muito comum, segundo ele] e teria lhe 'contado' que sua estratégia para solucionar o 
problema era desenvolver – justamente – o turismo. 
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Palocci ressalta também o volume de investimentos destinados à área social: em quatro anos "apenas", os 
recursos aplicados nas secretarias municipais da Saúde, da Educação, do Bem-Estar Social, da Cultura, do 
Meio Ambiente e de Esportes e mais o Programa Ribeirão Criança37, "considerado pela UNICEF como um 
projeto modelo", teriam aumentado de 27 milhões de reais para 97 milhões de reais. 

Segundo ele, o aumento progressivo de investimentos sociais teria se dado tanto por decisão do governo, 
como pelo empenho do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, "que levou para dentro do governo 
sua tendência natural de priorizar o setor": a necessária ampliação da rede de serviços existente no 
município teria sido verificada em função da crescente demanda social que teria se verificado em Ribeirão 
Preto nos 'últimos anos'. 

Palocci salienta ainda que, em quatro anos de mandato, seu governo teria entregue nove mil casas e lotes 
urbanizados e coloca que "essa evolução ocorreu principalmente com recursos próprios porque desde o 
início da década de 1990, quando o país era governado pelo então presidente Fernando Collor, a Caixa 
Econômica Federal interrompeu o financiamento para a habitação popular". Assim, destaca que, sem 
perspectivas de novos financiamentos oficiais, a Prefeitura decidiu instituir sua própria política habitacional 
e teria destinado, inclusive, verba específica para essa finalidade no orçamento municipal. 

Na área de esportes, o governo teria construído várias áreas de esportes e lazer nos bairros, um dos 
compromissos que teriam sido assumidos com a Unicef; na área cultural teriam sido criados novos serviços 
para a preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade, como é o caso do Arquivo Público [a Casa da 
Memória] e do Museu de Imagem e Som [MIS]. Também teriam passado a levar as atividades culturais – 
cinema, teatro e shows musicais, entre outros –, além de todos os setores da administração, 
periodicamente, para uma determinada região da cidade. 

"Incrementar a ação social" teria sido, então, uma das mais importantes decisões do governo, segundo 
Palocci: "além de se traduzir em mais recursos para o setor, também teve o significado político de estar 
oferecendo à população mais carente da cidade o respaldo e a atenção que historicamente ela sempre 
reivindicou". [PALOCCI FILHO, 1996] 

Em relação ao resgate da cidade e de sua história, Palocci lança as bases da nova lógica cultural que viria 
a dominar o pensamento da cidade ao colocar que, "no outro pilar de atuação do governo, que dizia 
respeito à reurbanização e ao saneamento básico, procuramos atuar de forma intensa para buscar a 
revalorização da cidade, que é o principal elo na relação que existe entre o cidadão e o lugar onde ele vive". 
Segundo colocado, "se o cidadão percebe que esse lugar está sendo valorizado, sua auto-estima é maior, 
                                                             
37 Segundo Palocci Filho [1996], o Programa foi uma das mais vigorosas ações para combater a exclusão social por 
ser formado por um conjunto de medidas e serviços voltados à criança que não só articulou como potencializou os 
resultados das ações para a infância e a adolescência, que eram desenvolvidas nas secretarias municipais de Saúde, 
Educação, Esportes, Cultura e Bem-Estar Social.  
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ele se sente mais valorizado socialmente e, consequentemente, aumenta sua identificação com a cidade".  
A maior prova disso estaria, então, na restauração da Praça XV de Novembro e do Theatro Pedro II, "dois 
lugares históricos, que sempre foram os principais cartões-postais de Ribeirão Preto, mas que estavam 
deteriorados". O então prefeito afirma que, nos dois casos, as reformas teriam tido, para o cidadão, "um 
significado muito mais amplo do que duas obras. Por um simples motivo: o teatro e a praça representam a 
própria identidade da população".38 

Palocci coloca como prova desta afirmação, a grande presença popular no Theatro Pedro II, considerado 
por ele como "um desses fenômenos de difícil compreensão", pois, "somente no primeiro mês de atividade, 
nada menos que trinta e cinco mil pessoas apareceram para visitar suas instalações. Somadas aos quinze 
mil espectadores que estiveram presentes aos espetáculos de inauguração, cerca de cinquenta mil pessoas 
– o que equivale a 10% da população de Ribeirão Preto – estiveram ali em questão de semanas". 
[PALOCCI FILHO, 1996] 

As obras de reforma, restauração e modernização do Theatro Pedro II – considerado o terceiro maior teatro 
de ópera do país – teriam custado cerca de quatro milhões de reais e teriam mobilizado toda a cidade: 
podemos dizer que é a partir desta ação que se inicia a tentativa de construção de um discurso que 
envolve, em Ribeirão Preto, a questão cultural contemporânea na chamada 'reforma urbana' de espaços 
teoricamente 'abandonados', mas capazes de recompor a 'identidade' da cidade – como foi o caso do 
Theatro, fechado por cerca de dez anos após incêndio, da Praça XV de Novembro, entre as demais 
referências históricas, citadas a seguir: 

O minucioso trabalho obedeceu a critérios técnicos rigorosos previstos no projeto 
aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 
Turístico do Estado de São Paulo [Condephaat]. Inaugurado em 1930, pouco depois 
da crise mundial do café, o teatro estava desativado depois de ter sido parcialmente 
destruído por um incêndio em 1980. 
O mesmo aconteceu com a Praça 15, que existe desde o século passado e que, em 
1993, foi tombada pelo Condephaat, juntamente com o chamado Quarteirão Paulista. 
A restauração manteve a estrutura da última reforma, na década de 1930, quando foi 
construída a fonte luminosa. Os postes de iluminação em ferro fundido e 168 bancos 
de madeira, com pés também em ferro fundido, como os modelos existentes na 
primeira metade do século, foram recolocados.  
Os cidadãos, que há muito tempo evitavam a praça, voltaram, orgulhosos, a 
frequentá-la assim que ela foi reinaugurada. É evidente que essas pessoas não 
encararam as restaurações como mais uma obra pública, e sim pelo que a 
recuperação de cada uma delas, que são referências históricas, representou no 
processo de revalorização da cidade ou na história de cada cidadão e de sua família.  
Por acreditar na profunda vinculação entre o sentimento popular e a história da cidade, 
nosso governo decidiu apostar alto na recuperação de locais importantes para os 
moradores e no resgate da própria memória da cidade. Além da Praça 15 de 
Novembro, todas as principais praças públicas da cidade foram restauradas: a Praça 

                                                             
38 Para saber sobre a "construção" destes lugares, ler Faria [2010]. 
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da Catedral, a Praça 7 de Setembro e a Praça Francisco Schmidt. Também a Catedral 
de São Sebastião, um dos marcos mais importantes de Ribeirão Preto, passou por um 
grande processo de restauração, realizado pela Cúria Metropolitana. 
Logo depois da reinauguração do Theatro Pedro II, que permaneceu fechado por 
dezesseis anos, a Prefeitura incorporou o prédio do antigo Hotel Palace que, assim 
como o próprio teatro, está intimamente ligado à história do município e do café. Era 
ali que as companhias de ópera e os artistas famosos da Europa que vinham se 
apresentar no Brasil se hospedavam. A Prefeitura realizou uma negociação com a 
Cervejaria Antarctica-Niger - proprietária do imponente prédio vizinho ao Pedro II -, 
trocando o prédio do teatro por uma área pública onde a empresa construirá uma nova 
fábrica, e deu, assim, um importante passo para transformar o Quarteirão Paulista em 
um centro nacional de cultura. 
O crescimento desordenado de uma cidade leva o cidadão a abrir mão dos valores 
comunitários, o que dá início a um processo gradual de perda de identidade. Quando 
a situação chega a esse extremo, questões como violência urbana e exclusão social - 
em que se encaixa o caso dos meninos de rua - deixam de ser preocupações e 
passam a ser vistas como coisas inevitáveis e normais. Daí para uma situação de 
materialismo absoluto, exclusão dos setores mais frágeis e caos social é um passo. 
A recuperação dos pontos históricos e a própria reurbanização da cidade oferecem ao 
cidadão, no entanto, a possibilidade de reatar sua ligação com a comunidade com 
quem se relaciona no dia-a-dia. Por isso, qualquer investimento na área tem uma 
profunda relação com a cidadania. No caso da recuperação do centro histórico de 
Ribeirão Preto, percebemos que foi importante não apenas para os moradores 
daquela região, mas para toda a população. É preciso que esse tipo de iniciativa não 
passe desapercebida pelos prefeitos por ser muito mais importante do que possa 
parecer.  [PALOCCI FILHO, 1996 – grifos nossos] 
 

A "cultura" como elo entre os cidadãos e sua cidade, a identidade que se busca trazer através de seu uso 
na tentativa incessante que se passa a empreender [pelo menos discursivamente] menos na transformação 
de "não lugares" em "lugares" [seguindo as noções formuladas por Marc Augé há vinte anos] e mais na 
identificação de terrain vagues39 [seguindo a formulação de Ignasi de Sòla-Morales, relativa, neste caso, ao 
passado da cidade ainda presente em lugares 'esquecidos' ou 'abandonados'] parece ganhar força, em 
Ribeirão Preto, a partir deste momento, com a inserção do Planejamento Estratégico que busca apoio, 
consensos e criação de imagens às quais os cidadãos devam aderir ideologicamente para, assim, apoiarem 

                                                             
39 Considerando estes como espaços vazios, abandonados, nos que já sucederam uma série de acontecimentos: "a 
relação entre a ausência de uso, de atividade e o sentido de liberdade, de expectativa, é fundamental para entender 
toda a potência evocativa que os terrain vague das cidades tem na percepção da mesma nos últimos anos. Vazio, 
portanto, como ausência, mas também como promessa, como encontro, como espaço do possível, expectativa. [...] 
São lugares aparentemente esquecidos, onde parece predominar a memória do passado sobre o presente. São 
lugares obsoletos nos que somente certos valores residuais parecem se manter apesar de sua completa desafeição 
da atividade da cidade. São, em definitiva, lugares externos, estranhos, que ficam foram dos circuitos, das estruturas 
produtivas. Desde um ponto de vista econômico, áreas industriais, estações de trem, portos, áreas residenciais 
inseguras, lugares contaminados, tem se convertido em áreas das que se pode dizer que a cidade já não se encontra 
ali. São suas bordas carentes de uma incorporação eficaz, são ilhas interiores esvaziadas de atividade, são olvidos e 
restos que permanecem fora da dinâmica urbana. Convertendo-se em áreas simplesmente des-habitadas, in-seguras, 
im-produtivas. Em definitiva, lugares estranhos ao sistema urbano, exteriores mentais no interior físico da cidade que 
aparecem como contraimagem da mesma, tanto no sentido de sua crítica como no sentido de sua possível 
alternativa." Fracalossi [2013].  
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as ações do governo como um todo, fazendo com que este adquira certa e importante legitimidade, o que – 
assim se espera – contribuiria para garantir a continuidade das ações propostas.  

Sabe-se, contudo, que os 'equipamentos' citados [Theatro Pedro II, Praça XV de Novembro, Hotel Palace 
etc.] nem sempre estiveram ao 'alcance' da maior parte da população, sendo pensados, remodelados, 
construídos e administrados por e para uma elite específica. Só se busca esse 'pertencimento' agora que a 
elite deslocou seus interesses primordiais para outras áreas e outras representações na cidade [deixando 
diversos 'terrain vague' como resquícios] e 'a cidade' precisa de uma identidade coesa que possa ser, 
enfim, vendida ou utilizada na venda de seus espaços e nas vantagens que estes ofereceriam às empresas 
interessadas. Além disso, o Planejamento Estratégico busca um símbolo, uma conexão com os habitantes 
da cidade, visto que estes precisam apoiar seus planos e ações, em busca de ser considerado, também, 
democrático e participativo. Assim sendo, divulga-se, sobre o Ribeirão Preto 2001, que: 

[...] "além de enfrentar os problemas mais urgentes da cidade, o governo implementou uma política 
municipal de saneamento para que o projeto de reurbanização não contemplasse somente os moradores 
com maior acesso aos serviços e benfeitorias públicas". Ao contrário, — como se diz — o objetivo era 
atingir toda a cidade e, especialmente, os bairros populares. 

Em quatro anos de governo, teriam sido realizados mais de três mil quarteirões de asfalto, o que cobriria, 
segundo Palocci, quase toda a zona urbana: "por estar numa região muito quente, onde a estiagem chega 
a durar seis meses, a pavimentação é uma questão de saúde pública e qualidade de vida. Da mesma 
forma, as redes de água e de esgoto foram estendidas pela cidade inteira". [PALOCCI FILHO, 1996]  

Ainda mostrando quão participativo foi seu governo, Palocci coloca também como exemplo o Distrito 
Empresarial, para o qual não havia sequer indicação de uma área para sua instalação: "esse tipo de 
medida mexe profundamente com a cidade e, portanto, não pode partir de uma decisão pessoal do prefeito, 
requer um amplo debate com a sociedade, que até então nunca existira. Por isso, a ocupação da área foi 
programada para acontecer no final da gestão — mais um ano e o distrito estaria completamente instalado". 
[PALOCCI FILHO, 1996] 

O projeto de reurbanização da área central da cidade, que incluía a mudança da estação rodoviária, seria 
outro exemplo citado por Palocci como 'participativo', mesmo que colocado, de antemão, quais seriam as 
melhores escolhas para o desenvolvimento econômico da cidade: 

Definimos até o local para sua construção e elaboramos um primeiro projeto, mas é 
outro tipo de obra que leva um mandato inteiro para ser amadurecida. Não é possível 
chegar com um projeto pronto e fazer a sociedade engolir. Antes de qualquer coisa, é 
preciso rediscutir a lógica do transporte coletivo, os rumos do comércio na área central 
e  da própria reurbanização para traçar um novo desenho urbano. [...] 
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Quando se discute estratégia de desenvolvimento urbano, nenhum prefeito tem o 
direito de tirar da cartola projetos mágicos, que se notem, por exemplo, a partir de um 
concurso de ideias, e mudar toda a área central da cidade.  

No governo anterior ao nosso foi realizado um concurso de ideias sobre o Calçadão e 
a área central. O Projeto vencedor – que, aliás, era muito bonito e respeitável – 
concluiu que deveria ser construída uma pirâmide comercial no lugar do terminal de 
ônibus da Praça Carlos Gomes, no coração da cidade. E o que seria feito com os 
ônibus e o terminal por onde passam setenta mil pessoas por dia? 

Qualquer um preferiria ter no local uma bela praça, que se estenderia até a Praça 15 
de Novembro, onde estão o Theatro Pedro II, os dois restaurantes Pinguim e o 
casarão do antigo Palace Hotel. Só que não se pode deixar de dar prioridade ao 
transporte coletivo e comprometer o direito de ir e vir do cidadão.   

 

Cabe lembrar que, segundo o projeto Ribeirão Preto 2001, o centro se tornaria um "grande shopping a céu 
aberto", a partir do aproveitamento [liberação] dos miolos de quadras e reabilitação das edificações de 
interesse histórico. Este seria, ainda, seu principal papel no suposto 'Planejamento Estratégico' da cidade: 
através de sua transformação em uma área de fácil e agradável permeabilidade [fruição], 'identidade' 
reforçada, equipamentos culturais valorizados e dotados de atividades, patrimônio histórico preservado e 
conflitos eliminados [rodoviária, indústrias, habitações populares etc. implantadas "fora" do perímetro 
urbano, perto das rodovias], a região central estaria "livre" e repleta de motivações para o consumo não só 
de objetos, mas também de cultura e, como objetivo final, da própria cidade. 

Outra ideia de Palocci, também presente no projeto Ribeirão Preto 2001, seria reorganizar a máquina 
administrativa, imprimindo um maior dinamismo no caso de cidades de grande porte: a coordenação 
poderia ser feita, segundo ele, por um dos secretários, pelo próprio prefeito ou, ainda, pelo City Manager ou 
gerente da cidade, que seria o encarregado de fazer a articulação administrativa do governo.40 Assim, 

                                                             
40 A título de curiosidade, existe na cidade, aproximadamente a partir de 2010, o Curso de Pós-Graduação em Gerente 
de Cidade, na FAAP [Fundação Armando Álvares Penteado] campus Ribeirão Preto, com o objetivo de  "capacitar 
para o uso de modernas ferramentas a fim de tornar a administração pública municipal mais eficiente, com foco no 
cidadão-cliente, maximizando a qualidade da utilização dos espaços urbanos, através do melhor planejamento e das 
corretas políticas públicas". Observa-se que Dácio Campos, gerente da Unidade Ribeirão Preto da FAAP, foi vereador 
[e presidente da Câmara] de Ribeirão Preto durante a gestão de Palocci. O curso possui em sua grade curricular, 
ainda, entre outras, a disciplina "Economia Criativa", conceito que a ex-secretária da Cultura [2009-2012] Adriana 
Silva, e atual Presidente do IPCCIC [Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, 2013], luta para 
implantar em Ribeirão Preto mas que, como podemos ver, já estava presente — ao menos subliminarmente — no 
projeto Ribeirão Preto 2001. Em 13/06/2013, Adriana Silva e a ex-Diretora de Patrimônio Cultural da Secretaria 
Municipal da Cultura de Ribeirão Preto, Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa, participam [como presidente e vice-
presidente, respectivamente, do IPCCIC], com o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto [FEA-RP] da USP, de um Café Filosófico na 13ª Feira Nacional do 
Livro de Ribeirão Preto, cujo o tema é Um Projeto Criativo para Ribeirão Preto, no qual defendem a identificação das 
vocações de uma cidade para que se torne uma "cidade criativa" através do uso das identidades/referências culturais 
da mesma para criar políticas públicas de valorização das localidades e aumentar, assim, o "peso" do Município como 
ente capaz e decisório no fortalecimento de pactos na sociedade civil. A mesma discussão é colocada em 20/06/2013, 
na FAAP, com o seminário  “A economia nas cidades criativas", em que especialistas discutiram iniciativas que deram 
certo em algumas cidades do interior, o potencial desse setor para gerar desenvolvimento sustentável e a 
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afirma Palocci, as concessões públicas e a reforma do Estado seriam tratadas como estratégia de governo, 
e não como programa de governo: "as parcerias e as privatizações teriam presença mais marcante 
enquanto conceito que daria o rumo, tanto na relação política com a comunidade como no próprio 
exercícios da ação de governar " [PALOCCI FILHO, 1996].  

Tal proposta é endossada quando coloca, inserindo agora a questão das cidades e a globalização, de 
modo mais enfático ainda que 
 

Regiões como Ribeirão Preto — que possui um PIB igual ao do Chile e uma certa 
projeção internacional — precisam estar atentas a esse debate e ter clareza sobre o 
papel de cada um dos municípios que a compõem no processo de globalização, 
segundo suas vocações. Por isso, insisto que as prefeituras não podem mais ser 
administradas como se fossem simples repartições públicas. Felizmente, a própria 
sociedade começa a perceber que não há mais lugar para esse tipo de visão 
conservadora e ultrapassada.  

Ter percebido isso fez com que Ribeirão Preto voltasse a ocupar, nesta década, um 
lugar de destaque no mapa do Brasil. Primeiro porque produzimos novas formas de 
gerir a cidade e modelos de investimento social que estão servindo como exemplo e já 
foram adotados em vários municípios brasileiros, administrados pelos mais diferentes 
partidos. Entre 1995 e 1996, o nosso modelo de concessões de tratamento de esgoto 
já tinha sido discutido em mais de cinquenta municípios, em vários estados e em 
reuniões e congressos nos Estados Unidos. 

A política de geração de modelos desenvolvida em Ribeirão Preto teve, aliás, grande 
repercussão internacional. Este é o papel reservado para as prefeituras de cidades 
como Ribeirão Preto, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e muitas 
outras: elas devem funcionar como polos geradores de projetos novos e 
revolucionários que vão ajudar a construir novas formas de administrar, que poderão 
ser implementadas pelas outras prefeituras do Brasil e do exterior. 

Durante o nosso governo, isso se deu tanto com questões como a democratização do 
poder, participação popular e o novo papel do Estado como na geração de modelos e 
projetos para a área social. Os programas Ribeirão Criança e de Renda Mínima foram 
alguns deles. [RIBEIRÃO PRETO, 1996] 

 
                                                                                                                                                                                      
possibilidade da geração de bons negócios. Entre eles, estava o professor Mario Pascarelli Filho, coordenador geral 
do curso Gerente de Cidade da FAAP [explicando como tornar a gestão da cidade mais criativa]; o embaixador e 
diretor da Faculdade de Economia da FAAP, Rubens Ricupero, sobre a economia intangível; o prefeito de Barretos 
[SP], Guilherme Henrique de Ávila, destacando a criatividade da gestão da cidade conquistada após o sucesso da 
tradicional Festa do Peão; Frederico Guidoni Scaranello, prefeito de Campos do Jordão [SP], mostrando o quanto a 
cidade ganhou com investimentos em gastronomia e eventos musicais; Adriana Silva [como professora da FAAP Pós-
Graduação e presidente IPCCIC], detalhando o Projeto Criativo Bonfim Paulista e falando sobre a construção de 
propostas e, finalizando, o diretor cultural da FAAP, Victor Mirshawka, que falou sobre a importância da criatividade 
para o desenvolvimento humano e sustentável. Em 29/08/2013, ainda, no 3º Festival Fagulha de Artes, idealizado pelo 
Coletivo Fuligem de Comunicação e Arte [que se descreve como uma organização horizontal pautada 
na autogestão e economia solidária, sendo um dos mais de 100 coletivos do Circuito Fora do Eixo, uma rede de 
trabalho colaborativo voltado para a Cultura e Sociedade], se realizou, na Praça XV de Novembro, a apresentação do 
debate intitulado Outras Economias Possíveis, com Adriana Silva [IPCCIC], João Passador [FEA-USP] e uma 
representante do Circuito Fora do Eixo. Entre muitas outras apresentações do tema, a partir de então. 
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Ao colocar como um novo papel, o do 'governante-maestro', Palocci ressalta que foi grande o número de 
cidadãos [inclusive, segundo ele, tradicionais adversários políticos do campo conservador] que apoiaram a 
política das parcerias criada pelo seu governo. O governante precisaria ser, hoje em dia, uma espécie de 
maestro da cidade, sendo responsável pela indução do desenvolvimento social e econômico, a quem 

caberia, portanto, o papel de reunir as partes, promover negociações e apresentar projetos ousados41, que 
enxerguem a cidade 'bem lá na frente'. Segundo ele, 

O projeto de parcerias desenvolvido a partir de 1993 em Ribeirão Preto, significa 
justamente isso: menos atuação direta do poder público e mais investimento privado e, 
ao mesmo tempo, maior controle por parte da Prefeitura e da sociedade sobre o que é 
de interesse público. Ao contrário do que pregam os neoliberais, esta visão da relação 
entre os setores público e privado não prevê, entretanto, a substituição completa do 
Estado pela iniciativa privada. No fundo, o Estado passa a ter uma função social mais 
nobre, e que só terá consequência se contar com um novo e essencial ator nas 
funções de controle: a sociedade civil. 
Os tempos de grandes investimentos ficaram definitivamente no passado e 
certamente jamais voltarão porque não é um problema só do Brasil. No mundo inteiro, 
o dilema é o mesmo: os Estados acumulam pesados déficits nas últimas décadas e 
vivem uma situação muito próxima da falência. Ao mesmo tempo, as demandas estão 
cada vez maiores. [PALOCCI FILHO, 1996]  

O discurso naquele momento poderia ser novo, mas hoje ele é por demais conhecido, bem como suas 
consequências. As parcerias PPP, em geral demonstraram que ganhos privados alimentam perdas públicas 
e nenhum reequilíbrio financeiro para o poder público parece advir dessa relação, e assim, muitas políticas 
sociais ficam perdidas.  Entretanto, ainda que recorrente e, em certa medida falacioso, tal discurso continua 
a vigorar na gestão urbana e na gestão pública em geral. A matriz cidade/empresa e a despolitização da 
própria política pública, em que pese o discuso social, tem o seu ápice na proposta do city manager, um 
técnico apolítico, um gestor de uma cidade sem conflitos e desigualdades. Tal proposta, guardada as 
proporções devidas, tem um correlato na proposta de autonomia [independência] do Banco Central frente 
ao governo federal. Nessa concepção, da mesma forma que a mercadoria cidade não deve ficar atrelada ao 
poder municipal e aos compromissos políticos, a moeda não deveria ficar submetida a autoridade monetária 
do executivo, mas ao mercado, que aliás seria a autoridade monetária por direito. 

O novo 'empreendedorismo' aqui apresentado é nítido e tido como ação natural do poder público frente à 
nova realidade econômica apresentada: tem como elemento principal a noção de parceria público-privada, 
em que – como afirma Harvey – "a iniciativa tradicional local se integra com o uso dos poderes 
governamentais locais, buscando e atraindo fontes externas de financiamento, e novos investimentos 
diretos ou novas fontes de emprego." [HARVEY, 2005, p. 172] 

                                                             
41 O Governo de Palocci foi, ainda, responsável, pela venda das ações da Ceterp [Centrais Telefônicas de Ribeirão 
Preto], com a abertura do capital da empresa no final de 1996: ou seja, muito antes do governo federal privatizar o 
sistema de comunicações, Palocci já havia colocado à venda 49% das ações da Ceterp. Não apenas o serviço, mas 
também os edifícios da CETERP [alguns construídos em praças e outros locais públicos] foram vendidos na época. 
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Além disso, o empreendedorismo depende da melhoria da imagem da cidade e o faz, muitas vezes, como 
aqui demonstrado, por meio da construção ou recuperação de centros culturais, de varejo, de 
entretenimento e empresariais, enfocando, para isso, muito mais os lugares específicos – através da 
economia política do lugar – do que o território, como, por exemplo, quando cita a criação de um novo 
centro cívico, de um parque industrial mais próximo à moradia dos trabalhadores, de uma nova rodoviária, 
de um centro de convenções, enfim, todos os lugares específicos aqui já citados. Segundo Harvey, "tais 
projetos podem adquirir significado na escala metropolitana da ação público-privada, possibilitando a 
formação de coalizões que superam as disputas entre cidade e subúrbio, que acossavam as regiões 
metropolitanas na fase administrativa". [HARVEY, 2005, p. 174] 

Mesmo não se tratando de uma metrópole, o fato de haver na cidade uma ocupação espacial que segrega 
as diferentes classes existentes, justificaria aqui, a necessidade de criação destas importantes coalizões. 
Assim, além de aproveitar as vantagens específicas para a produção de bens e serviços [tais como a 
localização, a base de recursos e até mesmo a história da cidade – e sua imagem no passado] se criam 
outras através dos investimentos públicos e privados nas infraestruturas físicas e sociais que fortalecem a 
base econômica da região como exportadora de bens e serviços, como também visto nas propostas 
apresentadas.  
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Figura 57 - Theatro Pedro II em 1930: inauguração. 

 
Figura 58 - Theatro Pedro II em 1970. 

 
Figura 59 - Quarteirão Paulista, 1930. 

 
Figura 60 - Theatro Pedro II. 

 

Figura 61 - Theatro Pedro II – ainda avariado após 
incêndio. 

 

Figura 62 - Theatro Pedro II – ainda avariado após 
incêndio. 

 

Figura 63 - Theatro Pedro II – fase do restauro, 1996. 

 

Figura 64 - Theatro Pedro II – fase do restauro, 1996. Obra 
- teto de gesso de Tomie Ohtake. 
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Figura 65 - Theatro Pedro II – reinauguração. 
 

Figura 66 - Theatro Pedro II – reinauguração. 

 
Figura 67 - Theatro Pedro II: nova cúpula, obra da 
artista plástica Tomie Ohtake. A reinauguração do 
Theatro Pedro II aconteceu dia 19 de junho de 1996, 
comemorando o aniversário de 140 anos de Ribeirão 
Preto.  

 

Figura 68 - O então prefeito Antônio Palocci Filho com  
maquete do Theatro Pedro II. 
 

 
Figura 69 - Quarteirão Paulista e Praça XV de Novembro. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
Fonte: REVIDE. Disponível em: <http://www.revide.com.br/blog/ribeirao-preto/post/theatro-pedro-ii/> 

 
1.3.3  ESTRATÉGIAS URBANAS: ALGUMAS DISCUSSÕES POSSÍVEIS 

Assim como Coimbra, por isto vista na análise do contexto internacional, o município de Ribeirão Preto – 
em si – é hoje, fundamentalmente, uma cidade organizada em torno do setor terciário – apesar do aumento 
da produção agroindustrial da Região Administrativa da qual é sede. Face à redução gradual que vem 
registrando a atividade agrícola [no passado, muito relevante] mesmo nas regiões mais 'rurais' do 
município, e ao fato de a indústria ter deixado de ser um setor quantitativamente determinante na economia 
local, é no setor terciário que reside o maior potencial de Ribeirão Preto, quer em termos do seu 
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desenvolvimento, quer em termos da capacidade de se afirmar como centro polarizador de dinamização 
socioeconômica a uma escala mais ampla. Neste domínio, ganha especial relevo o papel que representam, 
para a cidade e a economia local, instituições como as universidades [estadual - USP e particulares], os 
hospitais [tanto da USP quanto os demais] e os centros [recém-implantados] de investigação e incubação 
de empresas associados ao meio universitário, em virtude da sua capacidade de promoverem a articulação 
entre indústria, conhecimento, inovação, serviços e comércio; ou seja, de promover o desenvolvimento do 
conhecimento, da inovação e da sua aplicação em áreas estratégicas e de excelência como, entre outras, a 

saúde, a biotecnologia, a informática, os cuidados pessoais, as novas energias, as artes e a cultura.42 

No início dos anos 1970, segundo Julio Manuel Pires [2004], professor do Departamento de Economia da 
FEA-RP USP, a Região Administrativa de Ribeirão Preto era a maior produtora do Estado de cana-de-
açúcar, laranja, soja, milho, tomate e limão, destacando-se também na produção de arroz, café e na 
pecuária. A posição de preeminência teria se mantido ao longo de toda a década de 1970 para as culturas 
de soja, laranja, cana e milho, mantendo-se o destaque no caso do café, arroz e pecuária e se agregando a 
produção relevante de amendoim e a avicultura.  Juntamente com a região de Campinas, Ribeirão Preto 
era o principal locus da agroindústria do país, largamente promovida a partir de meados dos anos 1970 com 

o Proálcool43 [PIRES, 2004]. Tal vigor inusitado no setor primário teria tido, ainda, repercussões simétricas 
nas atividades urbanas, cujo incremento se revelou uma constante nos anos 1970 e 1980. 

É sabido que se o cultivo do café foi a principal atividade que engendrou os fatores determinantes do 
desenvolvimento de Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX – ferrovia, bancos, energia 

                                                             
42 No âmbito dos últimos [arte e cultura], foi desenvolvido – e lançado em 23/05/2014, na 14a edição da Feira do Livro, 
no Centro Cultural Palace – pelo curso de Ciências da Informação e da Documentação e Biblioteconomia da USP-RP, 
em especial pelo professor José Eduardo Santarém Segundo, o Museu Digital Odilla Mestriner, importante artista 
plástica ribeirão-pretana [1928-2009], cujas obras catalogadas e organizadas em sua casa tornaram-se o Instituto 
Odilla Mestriner, participante do Projeto desenvolvido. Disponíveis online estão agora, para consulta, visita e pesquisa, 
além das obras da artista, o material bibliográfico e científico onde ela é citada, os catálogos de exposição onde ela 
teve participação, os clippings de jornais com reportagens sobre a artista, os esboços que foram criados como 
caminho para a obra final, entre outros materiais produzidos pela artista. Segundo divulgado, o "Museu Digital utiliza 
uma estrutura de descrição do material, chamada de catalogação, que permite que os visitantes tenham acesso a 
informações detalhadas sobre cada conteúdo digital, diferente de um simples site, no Museu Digital é possível 
aprofundar pesquisas por características técnicas da pintura, por séries desenvolvidas ou até por período de criação 
da obra. Acredita-se que o Museu Digital Odilla Mestriner abrirá portas para que novas pesquisas e estudos sejam 
realizados de forma mais sistemática sobre as características individuais e únicas que as obras da artista 
apresentam". Isso porque, segundo divulgado, a partir do museu digital de Odilla, será possível trocar informações 
com outros museus digitais implantados ao redor do mundo, o que permitirá maior acesso: a catalogação digital das 
obras é feita por meio da customização de um padrão internacional chamado "Dublin Core", método que permite que 
colecionadores de qualquer parte de mundo cataloguem as obras da artista no museu. Fonte: FOLHA DE S.PAULO. 
Disponível em: Cotidiano Ribeirão Preto, 23/03/2014. 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/03/1429423-obra-da-artista-plastica-odilla-mestriner-tera-
museu-virtual.shtml>. Acesso em: 29/07/2014. 17h07min. 
43 A virtual monocultura da cana-de-açúcar em Ribeirão Preto e nos municípios mais próximos e a multiplicação das 
usinas de açúcar e álcool encontram-se entre os principais determinantes do crescimento econômico da região, ainda 
que, quando considerado um raio maior de influência do município, as culturas de soja, laranja, café e a atividade 
pecuária e avícola também ganhem destaque.  
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elétrica, capitais, mercados etc. –, a recuperação e a manutenção do crescimento posteriores aos anos 
1930 encontram-se relacionadas, sobretudo, à diversificação empreendida na região no entorno da cidade. 
Como afirma Pires [2004], juntamente com o processo de loteamento das grandes fazendas [ainda que, 
como vemos hoje, muitas tenham ficado 'a salvo' até o momento presente, quando recentemente ocorreu 
um novo boom imobiliário relacionado especialmente a condomínios habitacionais fechados, na Zona Sul], 
houve o crescimento dos cultivos da cana-de-açúcar, do algodão, do arroz, da laranja, da soja e a 
expansão da pecuária, atividades direcionadas fundamentalmente para o mercado interno, seja sob a forma 
de matérias-primas, seja para consumo. 

Vários autores colocam ainda como paradigmática da situação de 1930, a 'história de empreendedorismo' 
de Antônio Diederichsen, descendente de alemães que, recém-chegado a Ribeirão Preto, teria trabalhado 
nas fazendas de café de Francisco Schmidt [o "Rei do Café"] e de Arthur Diederichsen, seu primo. Após ter 
fundado a empresa batizada de Antigo Banco Construtor [ABC] e a partir dos espólios de negócios do 
banco falido, se envolveria em quase toda a atividade econômica em Ribeirão Preto, de oficina mecânica a 
materiais de construção, de equipamentos agrícolas à primeira concessionária de automóveis da cidade. A 

construção do Edifício Diederichsen44 representou o auge do pensamento empreendedor de um homem 
que teria compreendido "o potencial de Ribeirão Preto para além do café e da lavoura, como uma cidade 
voltada para a indústria, comércio e prestação de serviços". Ainda segundo o texto publicado, visando 
ilustrar um momento específico de apogeu econômico e 'urbano' [em uma área específica] da cidade: 

O edifício foi planejado de forma a ser multifuncional, com diversas atividades 
comerciais em seus andares, além de apartamentos para moradia. No térreo, lojas 
voltadas para a rua, tais como armarinhos, sapataria e lojas de roupas para senhoras, 
além de um restaurante  'a preços módicos e populares'; a esquina da rua São 
Sebastião foi ocupada pela cafeteria Única, frequentada desde sempre por toda classe 
de gente, de empresários a engraxates; na outra esquina, da rua General Osório, o 
Snooker Pinguim, primeiro estabelecimento da famosa Chopperia, sucesso tanto entre 
os barões do café quanto entre os boêmios e intelectuais da época; e finalmente, com 
entrada na rua São Sebastião, foi projetado o Cine São Paulo, uma sala de cinema 
ampla e confortável como não existia em Ribeirão Preto. O cinema manteve seu 
funcionamento até 1992, quando fechou suas portas e transformou-se em casa de 
bingo, atualmente desativada. No primeiro e no segundo andar do prédio foram 
montadas salas comerciais, ocupadas em sua maioria por consultórios médicos e 
odontológicos até aproximadamente a década de 1970. [...] O terceiro e o quarto 
andar são constituídos de apartamentos para moradia, cujo valor de aluguel foi 
delimitado a não alcançar preços inacessíveis, sendo voltados principalmente para a 
classe média. O quinto andar e a área do terraço foram reservados ao Grande Hotel, 
que encerrou suas atividades em 2007 e reabriu no primeiro semestre de 2010.45 

                                                             
44 Segundo Pires [2004], a construção do edifício [1930-1936], na Rua Álvares Cabral, entre a Rua São Sebastião e a 
Praça XV de Novembro, teria ficado registrada como um marco importante do desenvolvimento econômico de Ribeirão 
Preto e símbolo de uma confiança e capacidade financeira inusitadas se levarmos em conta o contexto de crise aguda 
a marcar a economia nacional, particularmente o setor cafeeiro, na ocasião.  
45 Disponível em: <http://inconfidenciaribeirao.com/2010/05/o-diederichsen-rachado/#more-4364>. Acesso em: 11 de 
julho de 2014. 18h30min. 
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Para o economista, os anos 1980 também se caracterizaram por ser um período de crise econômica 
profunda na economia brasileira: anos de recessão, aceleração inflacionária, crise externa e desequilíbrio 
das contas públicas e, mais uma vez e a despeito do quadro de crise aguda a marcar a maior parte dos 
anos da década de 1980, Ribeirão Preto apresentou nesse período uma performance bastante positiva, 
tanto no setor primário quanto nas atividades urbanas. Segundo Pires [2004], dentro desse cenário de crise, 
as regiões de agricultura mais moderna, voltadas à exportação e com grande peso da agroindústria, foram 
as menos atingidas pela crise, com destaque, no âmbito nacional para a região de Ribeirão Preto, que se 
constituía, em meados dos anos 1980, no principal parque agroindustrial do Estado. Conforme o mesmo 
autor, na década seguinte, ocorreram mudanças gerais no quadro econômico da cidade e da região, 

Os retrocessos e indefinições associadas à utilização do álcool como combustível na 
década de 1990, assim como o contexto mais amplo de estagnação da economia 
estadual e nacional, fizeram com que o dinamismo econômico arrefecesse bastante, 
com óbvias consequências negativas do ponto de vista social. Todavia, é importante 
notar que, a despeito desse quadro recente menos favorável, a produção de açúcar e 
álcool continua sendo, por seus efeitos diretos e indiretos, a principal atividade 
econômica de Ribeirão Preto e da Região.  
A forte polarização observada em Ribeirão Preto na área comercial e de serviços 
deve-se às menores dimensões e renda média dos municípios circunvizinhos, 
incapazes de suportarem, por problemas de escala, certo conjunto de atividades 
produtivas. Tal fato acabou por carrear para Ribeirão Preto parcela significativa da 
demanda das pessoas de maior renda da região, propiciando maior densidade e 
complexidade ao setor terciário da cidade. A existência de uma boa estrutura viária 
colaborou nesse processo. Essa polarização decresceu em importância ao longo dos 
anos 1990 em função do crescimento populacional e de renda nas cidades vizinhas, 
viabilizando a instalação de shopping centers, lojas de departamento, oferta de 
serviços etc. Os únicos setores em que Ribeirão Preto continua a ter uma posição 
inquestionável no âmbito regional e mesmo estadual são o comércio atacadista, a 
educação e, sobretudo, a saúde. De fato, a ampliação dos complexos educacional e 
de saúde nessas duas décadas revelou-se expressivo, tanto no tocante ao setor 
privado quanto ao setor público, com destaque para a grande amplitude do serviço 
público municipal.  
O setor saúde pôde se desenvolver com particular intensidade no município devido à 
conjugação de diversos fatores que vão desde a existência da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, o encadeamento com uma rede de comércio e 
serviços de apoio [laboratórios, clínicas, venda de equipamentos etc.] e o surgimento 
de indústrias especializadas.  
O desenvolvimento desse setor colaborou de forma decisiva para o crescimento 
econômico do município, não só pela renda e empregos diretamente ligados a essas 
atividades como também por servir como fator de atração de pessoas de todo o país 
e, por esse meio, de estímulo ao comércio e setor de serviços locais.46 

                                                             
46 Pires [2004]. O artigo coloca ainda que, "segundo os dados do IPEA, na primeira metade da década de 1980, o PIB 
total em dólares de Ribeirão Preto aumentou de US$ 1,901 bilhões para US$ 2,059 bilhões [8,35%]. No entanto, o 
maior crescimento populacional, em grande parte condicionado pelo movimento migratório para o município, fez com 
que a renda per capita decrescesse 6,13% [de US$ 5.968,00 para US$ 5.602,00]. O desempenho na segunda metade 
da década foi bem melhor: aumento de 24,8% na renda total e de 6,0% na renda per capita, a qual voltou 
praticamente aos mesmos patamares do início da década". Em relação aos dados demográficos: "a diferença no 
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No âmbito econômico acima descrito surge, no Brasil, uma série de manifestações que iniciaram a luta pela 
Reforma Urbana que culmina com a inserção, na elaboração da Constituição Federal de 1988, de um 
capítulo sobre Políticas Urbanas. O Estatuto da Cidade, existente hoje e decorrente deste período, surge 
como documento inédito para a gestão urbana das cidades brasileiras. Esta seria, segundo seus preceitos, 
uma gestão democrática, com objetivos e instrumentos urbanísticos centrados na lógica da inclusão sócio-
espacial de todo cidadão, na lógica de construção de um ambiente urbano possível, com uma distribuição 
dos serviços urbanos, habitação, entre outras, para toda a cidade. 

O projeto Ribeirão Preto 2001, sendo idealizado na primeira gestão de Antonio Palocci Filho [1993-1996] 
congrega discursivamente em si este pensamento, atrelando-o ao Planejamento Estratégico. Há linhas 
ambíguas no Plano, por um lado fala-se da ampliação de serviços sociais e por outro, visivelmente postula- 
se a ideia, ainda que não em seu auge – como hoje –, da "cidade-imagem, a ser refeita, reembalada e 
relançada" [ARANTES, 2012, p. 7], a "Ribeirão Preto de 2001", cidade que abarca o desenvolvimento 
urbano e tecnológico, que 'acolhe' empresas, fluxos, constrói novas centralidades, resgata a imagem 
perdida de um passado glorioso de referência e importância nacional e, agora – busca-se –, internacional.47  
                                                                                                                                                                                      
dinamismo econômico entre as décadas de 1970 e 1980 e os anos 1990 fica nítida nas taxas de crescimento 
demográfico bastante diferenciadas. Entre 1970 e 1990, a taxa de aumento populacional no município foi bem maior 
que a do Estado, evidenciando um fluxo migratório significativo para Ribeirão Preto. Dados do Anuário Estatístico do 
Estado de São Paulo para o ano de 1980 apontavam um fluxo migratório líquido para a região de Ribeirão Preto de 
32.987 pessoas, equivalente a 10% do total do Estado. Nos anos 1990, a taxa de crescimento populacional ficou 
restrita quase totalmente ao crescimento vegetativo. Para isto, também colaborou, é importante observar, o processo 
de mecanização da agricultura canavieira". 
47 Já existente anteriormente, como alegam os alguns historiadores, afinal Ribeirão Preto foi o 'berço' do Rei do Café – 
Francisco Schmidt – e, dizem, ponto de referência na rota mundial da cultura, com o Teatro Carlos Gomes – 
financiado pelo próprio Francisco Schmidt – e o Theatro Pedro II coexistindo, de 1930 – ano de construção do Theatro 
Pedro II – a 1946 – ano de demolição do Teatro Carlos Gomes, na mesma Praça XV de Novembro – berço da vida 
pública citadina ribeirão-pretana e, então, espaço privilegiado de sociabilidade da cidade. Segundo a ex-secretária da 
Cultura, Adriana Silva, muitos espetáculos internacionais chegavam antes a Ribeirão Preto e, apenas depois, às 
demais cidades brasileiras que possuíam infraestrutura para receber as apresentações [destinadas geralmente à elite]. 
Muitos são os trabalhos de pesquisa que enfatizam a necessidade destes espaços na época, evidenciando [como 
FARIA, 2010] um esforço considerável para a constituição de um ambiente propício para as atividades culturais 
consideradas de 'alto nível': por não possuir verba para a realização de todas as obras necessárias, por exemplo, a 
Prefeitura recorria constantemente a empreendedores particulares e empréstimos [tal como o já citado Teatro Carlos 
Gomes, construído pelo cafeicultor Francisco Schmidt]. Tais obras foram realizadas, muitas vezes, antes mesmo de se 
prover a cidade de serviços básicos como coleta de esgoto e canalização da água, o que denota a preocupação 
primordial [iniciada pela burguesia agrária e continuada pela burguesia industrial e comercial da região] em se formar 
uma imagem de cidade "moderna", “higiênica" e "civilizada", como também coloca FARIA [2010]. Isso porque um 
teatro 'suntuoso' era o lugar apropriado para as maiores e mais prestigiadas companhias teatrais e espetáculos e, no 
contexto da separação entre Sociedade e Estado [cujo aporte teórico seria a discussão do filósofo e sociólogo alemão 
Jürgen Habermas para cidades europeias dos séculos XVIII e XIX, realizada em 1962], a partir da qual a esfera 
pública viu a sua função política definida [a defesa pública do caráter privado da sociedade], para aparição de um 
sujeito [ou de uma classe, a burguesa] que visava e precisava existir na esfera pública, para se legitimar. O espaço do 
teatro como sociedade cultural, especialmente, era este momento de representação, de apresentação não mais 
perante um público [como acontecia na publicidade representativa], mas para um público, de iguais: igualmente 
letrados, críticos e argumentadores. Por isso auspicioso investimento, no caso de Ribeirão Preto, neste tipo de 
equipamento cultural que acaba adquirindo importância na rota internacional, como dito. 
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Trata-se, com certeza, de uma das primeiras [e das mais contundentes] incursões de megaoperações de 
image-making [do passado, presente e futuro – através das invocações de conceitos como "vocação", 
"pertencimento", "referencial moderno"] inserida no caminho, hoje ainda em construção, do marketing 
urbano estratégico, embasada na experiência norte-americana de Atlanta. Aliás, a própria escolha de 
Atlanta, The New American City, como espelho, como exemplo a ser seguido, assim como a leitura que se 
apresenta de seus 'feitos' e características, já se trata de uma operação clara e direta deste image-making. 
Colocam-se, em primeiro lugar, as proximidades comparativas na localização de ambas em relação às 
capitais do país em que estão inseridas. O benchmarking, palavra inglesa utilizada para resumir a ação de 
"identificar" – na verdade, eleger para fins específicos – experiências bem sucedidas como modelo ou 
referência para um plano de ação estratégica, visando o crescimento econômico com justiça social, é visto 
como tendência do final de século e os modelos de gestão e práticas administrativas, como temas 
frequentes no processo de globalização da economia.   

As propostas existentes no Ribeirão Preto 2001 pretendem, praticamente, alcançar o que Atlanta alcançou, 
e que naquele momento parecia aos proponentes como modelo absoluto de urbanismo, segundo o próprio 
relatório, em três décadas, a saber: a revitalização do centro, a expansão do centro e a descentralização, 
que culminaria com a conformação de Edge-Cities, ou sub-centros, como é colocado. Apostam, ainda, no 
apontamento de Joel Garreau [autor de Edge City - Life on the New Frontier] e propõem novos centros no 
contorno das cidades, tais como as Unidades de Ocupação Planejada do Projeto Ribeirão Preto 2001 
[espacialmente os escritórios que passariam a ser localizados nas 'saídas' da cidade]. Isso porque o 
'contato' não seria mais necessário: os modos de relacionamento tanto pessoal quanto profissional teriam 
mudado muito com o desenvolvimento tecnológico.  

No exemplo citado, o centro de Atlanta estaria, por sua vez, destinado a abrigar eventos temporários [como 
as Olimpíadas de 1996] através da construção de equipamentos de uso eventual [estádios, habitações 
temporárias, parques etc.], além dos sub-centros em torno da cidade, resultantes dos investimentos feitos 
pela iniciativa privada – isso o plano faz questão de ressaltar, ao longo de anel viário [que garantiria grande 
acessibilidade]. Isso, justificado pelo possível colapso da infraestrutura já saturada da área central caso 
ocorresse o excessivo adensamento/verticalização, além de garantir um melhor equilíbrio entre áreas 
construídas e áreas verdes. Todas ações também propostas para Ribeirão Preto, ao indicar a mudança do 
Terminal Rodoviário para a saída da cidade – ao lado do Aeroporto, entre todas as outras. 

A descentralização [palavra-chave do Projeto Ribeirão Preto 2001] resguardaria, ainda, o meio ambiente, 
com a preservação e manejo dos recursos naturais. A moradia, como visto no Anexo A,  também é 
proposta para fora das áreas centrais, através de loteamentos planejados cercados, sempre que possível, 
de corpos d´água e vegetação natural. Assim, moradia, escritórios, indústrias, serviços, equipamentos 
coletivos e áreas de atividades esportivas estariam nestes "novos locais", cercados por área verde, 
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enquadradas por uma gestão democrática e participativa, administrada por um 'gerente da cidade'. O que 
restaria, então, à área urbana já consolidada se, inclusive, o centro administrativo da cidade estaria fora 
desta? O que interessava era a premissa de que a cidade precisa prover alternativas socioeconômicas de 
desenvolvimento para garantia da sobrevivência, sem atrelamento exclusivo ao setor terciário, o que 
poderia ser traduzido para: a cidade existente [presente] e todo o planejamento urbano [futuro] à mercê de 
um modelo econômico de acumulação flexível, no qual todas as iniciativas do capital adquirem legimitidade 
absoluta, inclusive se beneficiando de todo tipo de concessão pelo poder público. 

Para confirmar esta ideia, recapitulamos a proposta de uma política indutora de crescimento econômico 
[também descrita no Anexo A] que visava especificamente alcançar as ações abaixo citadas através da 
implantação de 'equipamentos estratégicos', todos eles embasados na localização do Anel Viário que 
determina a área urbana da cidade, bem como os acessos interurbanos [ver Anexo B]: 

1) Polo de Alta Tecnologia [instituído desde 1991], para o qual  a Prefeitura deveria otimizar a infraestrutura 
das áreas industriais já existentes e criar novos parques industriais [com incentivos e facilidades para novas 
indústrias], implantar política de fomento às pequenas e médias empresas [criando espaço para 
'incubadoras' de empresas de alta tecnologia] e incentivar cooperação e transferência de tecnologia entre 
universidades e empresas; 

2) Zonas de Processamento de Exportações como polos de produção industrial voltados prioritariamente 
para a exportação e possibilitados através de incentivos, estímulos e isenções fiscais [justificados pela 
geração de empregos]; 

3) Polo Industrial equipado com uma infraestrutura compatível com as necessidades das indústrias 
modernas, com lotes industriais menores compartilhados em regime de condomínio por várias empresas. 
Além disso, implantado entre os conjuntos do Complexo Aeroporto e o Anel Viário, uma localização 
estratégica para chegada de matéria-prima e escoamento de produtos, próximo de conjuntos habitacionais 
onde os trabalhadores destas mesmas indústrias morariam. Tais indústrias seriam preferencialmente, 
ainda, "limpas" [de acordo com o conceito de industrialização seletiva colocado]. 

4) Terminal Intermodal de Cargas para o caso de um Polo Industrial de porte expressivo [ou seja, 
tecnologicamente sofisticado e com parte da sua produção orientada para o mercado internacional], na 
Zona Norte ou Nordeste próximo do Anel Viário, Estação Ferroviária, Aeroporto, Conjuntos Habitacionais de 
trabalhadores e acesso facilitado ao Polo Industrial.  Iria, ainda, integrar os transportes rodoviário, 
ferroviário, aéreo e fluvial. Sobre o transporte fluvial, seria necessária a implantação do consórcio dos 
municípios do Rio Pardo, Rio Mogi e Médio Rio Grande [consórcios intermunicipais], pois seria "estratégica 
a definição de uma política conjunta para os aspectos citados, referentes ao uso dos Rios que integram os 
municípios da região"; 
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5) Centro Municipal de Convenções [criado em 1993] como fórum privilegiado de debates e intercâmbio de 
experiências visando o desenvolvimento integral do potencial de Ribeirão Preto e alavanca para o chamado 
"turismo de negócios", responsável pelo desenvolvimento de vários outros setores da economia local e 
promovendo a imagem da cidade. 

Estes novos espaços urbanos tornariam — caso fossem construídos, o que não ocorreu —, para a hipótese 
aqui apresentada, a cidade de Ribeirão Preto como exemplar de novos processos de clusterização-

gentrificação de áreas [ARANTES, 2012, p. 81], configurando uma mudança em relação ao que se 
imaginou até agora como "cidade do conhecimento" ou "cidade em rede", onde justamente as distâncias 
seriam abolidas e o território tornar-se-ia indiferente [a que se chegou designar de era pós-urbana, segundo 
a autora]. Trata-se, como Arantes denomina — ao falar da criação do distrito BCN 22@48 [em Barcelona] , 
da tentativa de fazer com que uma região enorme da cidade fosse transformada em um imenso cluster, um 
polo tecnológico que, no caso de Barcelona, teria sido construído em uma região desindustrializada e que 
seria capaz de congregar indústrias de ponta e centros de pesquisa "numa empreitada conjunta de 
desenvolvimento" que estaria a colocar Barcelona também no mapa do terciário avançado — que agradaria 
a 'gregos e troianos' [ARANTES, 2012, p. 80].  

Essa última seria, também, a intenção do plano em relação a Ribeirão Preto, nítida no discurso empregado 
para defender as propostas exacerbadas no projeto de Palocci para 2001: não se trata, contudo, no caso 
dos espaços citados, de regiões desindustrializadas [talvez des-agrarizadas ou des-ruralizadas], vazias e à 
espera de um uso/significado que as insira economicamente na nova ordem 'mundial'. No caso da proposta 
para o Terminal Intermodal de Cargas, por exemplo, no trecho entre Ribeirão Preto e Serrana, ligado à 
indústria/polo de alta tecnologia e ao novo aeroporto, ao Rio Pardo, configurado como uma 'Zona franca' 
livre de impostos — visto que, caso houvesse, seriam direcionados diretamente para a cidade de Serrana 
— e utilizando, para isso, toda a infraestrutura da cidade existente: o transporte ferroviário, rodoviário, os 
conjuntos habitacionais, os eventos [centro de eventos, cartódromo, parque de exposições], o próprio 
centro, a universidade... a cidade, enfim, gentrificada, a serviço do capitalismo pós-moderno [ou tardio]. 

Em relação ao que está ‘por trás’ deste processo que visa a 'organização' espacial da cidade em busca do 
progresso através do aproveitamento máximo de suas potencialidades [e do mercado 
local/regional/mundial], Arantes coloca que 

 
Voltando ao termo gentrificação e suas diferentes aplicações: o processo que estamos 
descrevendo pode perfeitamente ser enquadrado nesta categoria, desde que a 
pensemos nos termos mencionados de Neil Smith, enquanto absolutamente 
intencional, dirigido, isto é, um procedimento que se "generalizou" e se transformou 

                                                             
48 "[...] Em continuidade à famosa Vila Olímpica, construída também na região desindustrializada de Poblenou, criava-
se, como acabamos de ver, um polo tecnológico, ou uma "cidade do conhecimento", capaz de congregar indústrias de 
ponta e centros de pesquisa numa empreitada conjunta de desenvolvimento: 22@". ARANTES [2012, p. 80]. 
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numa "estratégia urbana global". Nesta paisagem aparentemente democratizada, a 
extraordinária desigualdade de consumo exprime o poder redobrado das classes que 
fazem ascender ao primeiro plano a linguagem da gentrification. [ARANTES, 2012, p. 
80] 
 

Caso o Ribeirão Preto 2001 já tivesse sido integralmente aplicado [o que nunca ocorreu], teríamos 
verificado, portanto [seguindo a leitura de Arantes sobre a periodização de Neil Smith a respeito], uma 
gentrificação generalizada da cidade: de intervenções pontuais ao longo da história da cidade, passaríamos 
a ter um projeto de redefinição de entornos, de áreas degradadas ou vazios e, enfim, da totalidade da 
cidade, processo ocorrido em diversas 'cidades globais' analisadas:  "operações âncoras, obedecendo 
sempre a uma lógica de otimização que, se inicialmente veio de encontro a algumas demandas da 
população, foi cada vez mais obedecendo à lógica da valorização do solo urbano, através de uma 
desafecção das áreas insalubres, infraestruturas, etc. que tornavam o encontro, a região, e mesmo a 
cidade, mais atraente para populações de maior poder aquisitivo e,  naturalmente, para os investidores 
imobiliários e empresas". [ARANTES, 2012, p. 81] 

Assim, a gentrificação generalizada provavelmente observada em Atlanta [a cidade-modelo para o projeto 
apresentado] ocorreu e inspirou o grande projeto ancorado nas novas centralidades, estas obrigatoriamente 
delineando o perfil dos novos ocupantes das áreas propostas no Ribeirão Preto 2001, com a administração 
assumindo, conforme coloca Arantes de forma geral, "explicitamente um planejamento 'estratégico' de 
caráter nitidamente gerencial, com vistas a competir com outros grandes centros urbanos, atraindo capital 
móvel das grandes firmas, sem falar na massa economicamente mais interessante: a dos turistas 
consumidores". [ARANTES, 2012, p. 81] 

A pretensão turística descrita é representada, em Ribeirão Preto, através da proposta de implementação do 
'Centro de Convenções' através do qual se criaria, ainda, o Ribeirão Preto Convention & Visitors Bureau49 
[segundo dito, "o nome em inglês é adotado no mundo todo, visando o relacionamento internacional"], 
entidade 'sem fins lucrativos' encarregada de promover "a imagem da cidade, fomentando as atividades e 
dando apoio e orientação aos visitantes" – que acaba sendo fundada em 1998 e mantida desde então pela 
iniciativa privada. Não por acaso este [no plano] estaria implantado 'ao lado' da nova rodoviária [para a qual 
nunca houve um projeto arquitetônico], aeroporto e Parque de Exposições, com acesso direto à Via 

                                                             
49 Segundo o site da Ribeirão Preto e Região Convention & Visitors Bureau [RPRCVB], existem cerca de duas mil 
no mundo. O primeiro teria surgido em Detroit, nos Estados Unidos, em 1896, por um grupo de empresários que 
queria atrair a realização de convenções para a cidade, e teria contratado um vendedor para a 'tarefa': surgia, segundo 
colocado, "uma nova atividade, a da promoção de cidades como destinos turísticos. E uma nova indústria, a do 
Turismo". Disponível em: <http://www.ribeiraopretoconvention.org.br/rprcvb/quem-somos/>. Acesso em: 19 de agosto 
de 2014. 09h05min. 
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Anhanguera [ligando a área descrita à 'saída' para São Paulo, Brasília e Uberaba]50. Neste local, chamado 
de Morro da Vitória, seria também proposto, mais tarde [2001-2002], o Centro Administrativo Ribeirão Preto, 
projeto do escritório Borelli&Merigo Arquitetura e Urbanismo, de São Paulo, cuja proposta teria provocado 
reações como a de Magalhães e de Faria que, sobre esta descentralização generalizada de investimentos, 
criticam [incorporando a esta crítica também a nova localização do Centro de Convenções que seria 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na Zona Sul]: "o que será do centro da cidade? [...] O que serão 
de edifícios públicos como o Palácio do Rio Branco? Um Café-Cultural? Um museu? Tudo se resume na 
lógica da cidade enquanto 'mercadoria-cultural'?" [MAGALHÃES; FARIA, 2001]. 

                                                             
50 Ao fim, este se encontra localizado na Avenida Costábile Romano, região sudeste, em um antigo bairro estritamente 
residencial, mas cujas grandes edificações, inicialmente para habitações unifamiliares [especialmente nesta avenida], 
acabaram sendo ocupadas por comércio e serviços.   



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

103 
 

 
Figura 70 - Maquete do Centro de Convenções de Ribeirão Preto. Luiz César BARILLARI e Antonio Carlos 
SANT´ANNA JR, A.C. CONCURSO CODERP/IAB. 1990. Imagens cedidas pelo arquiteto L. C. Barillari. 
 

 
Figura 71 - Maquete do Centro de Convenções de Ribeirão Preto. Luiz César BARILLARI; e Antonio Carlos 
SANT´ANNA JR, A.C. CONCURSO CODERP/IAB. 1990. Imagens cedidas pelo arquiteto L. C. Barillari. 
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Figura 72 - Maquete do Centro de Convenções de Ribeirão Preto. BARILLARI; L.C.; SANT´ANNA JR, A.C. 
CONCURSO CODERP / IAB. 1990. Imagens cedidas pelo arquiteto Barillari. 

 
 
Figura 73 - Imagens virtuais do CARP - Centro Administrativo Ribeirão Preto, 2001 – 2002. Zona Leste – RP. Cedidas 
pelo escritório Borelli&Merigo Arquitetura e Urbanismo. 
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Figura 74 - Imagens virtuais do CARP - Centro Administrativo Ribeirão Preto, 2001 – 2002. Zona Leste – RP. Cedidas 
pelo escritório Borelli&Merigo Arquitetura e Urbanismo. 

 
 
Figura 75 - Imagens virtuais do CARP - Centro 
Administrativo Ribeirão Preto2001 – 2002. Zona Leste 
– RP. Cedidas pelo escritório Borelli&Merigo 
Arquitetura e Urbanismo. 
 

 

Figura 76 - Imagens virtuais do CARP - Centro 
Administrativo Ribeirão Preto, 2001 – 2002. Zona Leste – 
RP. Cedidas pelo escritório Borelli&Merigo Arquitetura e 
Urbanismo. 

A grande justificativa para as propostas que objetivam o incremento completo do turismo e 'negócios' na 
cidade encontra-se, de certo modo ainda, concentrada no evento anual que ocorre no extremo oposto da 
cidade [Zona Oeste], há cerca de vinte anos: a primeira edição da hoje considerada 'a maior 
 Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação da América Latina' [Agrishow]51 ocorreu em 1994, 

                                                             
51 E segunda ou terceira maior feira do mundo, cujo presidente atual é o empresário tradicional Maurílio Biagi Filho. 
Segundo consta, a ideia da criação de uma 'feira dinâmica' começou a ser formalmente tratada em uma reunião 
realizada no dia 22 de maio de 1993. Também ficou decidido que a primeira edição seria realizada no Estado de São 
Paulo e que ela deveria ser uma feira “essencialmente de negócios”. O modelo a ser seguido seria o da Farm 
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durante a primeira gestão de Palocci, já na Fazenda Experimental, denominada hoje Polo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro Leste/Centro de Cana – IAC, em Ribeirão Preto. 
Para se ter uma ideia, a cidade conta hoje [2014] com cerca de quatorze mil leitos em hotéis, insuficientes 
para atender os visitantes do evento e que acabam por recorrer aos municípios vizinhos [além dos não tão 
vizinhos como Araraquara, São Carlos e Franca] para se acomodarem durante a Feira, que dura cerca de 
cinco dias [quando os hotéis costumam aumentar cerca de cinco vezes o valor da diária]. Isso, além do 
enorme aumento do fluxo de turistas nas boates e casas de prostituição que leva, inclusive [em 2014], a 
inspeções de combate à exploração sexual infantil [ações feitas em conjunto entre as Polícias Civil e Militar, 
Ministério Público e Prefeitura Municipal], que ocorreria com mais frequência neste período do ano. Ao todo, 
segundo divulgado: em 2014, estimava-se que cerca de cento e cinquenta e sete mil pessoas visitariam na 
cidade durante a Agrishow.52 

Apesar de o projeto do 'Centro de Convenções' nunca ter sido efetivamente implantado, tampouco o novo 
Centro Administrativo de Ribeirão Preto, as obras de reforma e adequações do Parque Permanente de 

                                                                                                                                                                                      
Progress Show [Illinois, EUA] e da Expo Chacra [Argentina], uma feira 'dinâmica', menos política e mais técnica [sem 
shows e mais focada em negócios]. Na reunião seguinte, realizada em 27 de julho de 1993, a Abag [Associação 
Brasileira de Agronegócio], a SRB, a Anfavea e a Abimaq teriam confirmado a intenção de participação no evento que, 
naquele momento, teria ficado provisoriamente denominado “1ª Feira Dinâmica de Máquinas Agrícolas”: os 
representantes dessas entidades também teriam decidido reiterar o convite de participação à Anda, Andef e Abrasem. 
Na tentativa de escolher a cidade-sede da Feira, teriam sido sugeridas, por ordem de preferência, as cidades 
de Ribeirão Preto, São Carlos e Araras. Sendo assim, apesar de São Carlos ter oferecido a Fazenda Canxim, a 
reunião realizada em 14 de setembro de 1993, na Estação Experimental de Ribeirão Preto, pode ser considerada 
como a data inicial para a implantação da feira em Ribeirão Preto, que havia sido a  cidade 'escolhida' para sediar o 
evento. O mérito principal da Feira teria sido a de ser 'a primeira grande reunião de todos os elos da cadeia produtiva 
do agronegócio do Brasil'. Além disso, de dezessete mil pessoas em 1994, passou a receber cento e quarenta mil 
pessoas em 2008, e cento e cinquenta mil em 2013. Sabe-se que, em 2009, a cidade quase ´perdeu' a Feira para São 
Carlos [esta passaria a ser realizada dentro do projeto da Cidade da Bionergia que estava sendo construída neste 
município] mas, devido a 'esforços' da então prefeita Darcy Vera, a 'feira fica em Ribeirão Preto' [e por mais trinta 
anos, segundo acordo firmado]. Em 2010, a feira teria sido ampliada com investimento [de recursos do Estado, 
Prefeitura e Abimaq – Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos],  criando novos acessos e diversas 
melhorias em sua infraestrutura. Em 26 de abril de 2010 é assinado um 'Protocolo de Intenções', pelo então secretário 
estadual da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, João Sampaio; presidente da Agrishow, Cesário 
Ramalho; presidente da Abimaq; Luiz Aubert Neto, e pela prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera. Tal Protocolo teria o 
interesse de "firmar o compromisso para ceder o próprio [área] do governo estadual por trinta anos para eventos, em 
especial a Agrishow, sendo que a feira passou a possuir, inclusive, um plano diretor, que anualmente preveria 
investimentos focados para os próximos dez anos. Em 2012, o Governo de São Paulo aprova a concessão por trinta 
anos da área da Fazenda Experimental ocupada pela feira: assinada pelo governador Geraldo Alckmin durante a 
cerimônia de abertura do evento, esta garantiria a Agrishow permanentemente na 'capital do agronegócio'", até 2042. 
Fonte: Portal Agrishow. CONCESSÃO DE ÁREA POR 30 ANOS MARCA ABERTURA DA AGRISHOW. Página 
visitada em 06 de maio de 2012; Jornal A Cidade. Agrishow deve ficar em Ribeirão por mais 30 anos. Página 
visitada em 01 de maio de 2010; Prefeitura Municipal. Agrishow é de Ribeirão Preto por mais 30 anos. Página visitada 
em 02 de maio de 2011. 
52Dados divulgados por jornais locais: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1445900-
agrishow-vira-laboratorio-de-combate-a-exploracao-sexual-infantil.shtml>. Acesso em: 07 de agosto de 2014. 
15h15min. 
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Exposições atrairiam eventos de vários gêneros, gerando renda e recursos para 'a cidade'53, configurando o 
que Arantes denomina "como estratégia urbana concertada e global". [ARANTES, 2012. Pg. 81]  

Atrela-se a este evento, obviamente, passeios turísticos [oferecidos no próprio site da Agrishow, por 
empresa específica]54 com o objetivo claro de 'divulgar a cidade', com enfoque em seus espaços de 'cultura' 
e consumo, além dos municípios vizinhos [que parecem, inclusive, mais atrativos, pelo tour oferecido]: 
 

'Tour Ribeirão Preto Cultural e Histórico' – Visitas aos bairros residenciais, Parque 
da Cidade, Praças Centrais, Catedral Metropolitana Quarteirão Paulista, Campus da 
USP, Complexo Cultural Morro de São Bento, etc. terminando em uma cervejaria para 
conhecer o processo de fabricação e realizar degustação da bebida. 
 
'Tour Brodowski e Batatais' – Passagem por Brodowski, visitas ao Museu e Casa 
Portinari e Igreja de Santo Antônio. Na sequência, continuação do passeio até Batatais 
e visitas a Praça Cônego Joaquim Alves, Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, 
etc. No final da tarde retorno para Ribeirão Preto e visitação a cervejaria para 
conhecer o processo de fabricação e realizar uma degustação da bebida. 
 
'Tour Engenho Central – Sertãozinho/Pontal' – Passeio ao Engenho Central, 
também chamado de Usina Schmidt, construído no início do século XX e preservado 
em seu conjunto a edificação, equipamentos e os maquinários, acolhe o Museu 
Nacional do Açúcar e do Álcool: os visitantes conhecerão a imponente edificação, 
construída com arquitetura no estilo industrial britânico daquele período, com galpões 
amplos, tijolos aparentes e ornatos simples. No final da tarde retorno para Ribeirão 
Preto e visitação à cervejaria onde se poderia conhecer o processo de fabricação e 
realizar uma degustação da bebida. 
 
'Tour São Carlos / Museu da TAM + Porto Ferreira /Lojas de Cerâmica Artística' 
Para conhecer "a história da aviação em uma área de 20.000 m²" e sentir "a emoção 
de pilotar um simulador". O passeio continuaria até Porto Ferreira, "conhecida como a 
'Capital da Cerâmica Artística' onde teremos tempo livre para compras ou 
simplesmente apreciar a beleza dos objetos de decoração e demais produtos de 
utilidade oferecidos por este comércio". Finalizando, em Ribeirão Preto, mais uma vez, 
com visitação à cervejaria para conhecer o processo de fabricação e realizar 
degustação da bebida. 

 

                                                             
53 Reforma esta realizada por solicitação de inclusão de uma emenda pelo então deputado federal Michel Temer ao 
Orçamento da União prevendo a liberação dos recursos, feita em 2009, pela prefeita Dárcy Vera. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ccs/snoticias/i33principal.php?id=12495>. Acesso em: 11/10/2009. 
54 Fonte: AGRISHOW. Disponível em: <http://www.agrishow.com.br/pt/visitar/conheca-ribeirao-preto>. Acesso em: 
07/08/2014. 15h55min. 
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Figura 77 - Imagens da Agrishow 2014: estandes. Fonte: 
Galeria de fotos de AGRISHOW. Disponível em: 
<http://www.agrishow.com.br/pt/imprensa/galeria-de-
fotos>. 

 
 
Figura 78 - Foto aérea da localização do Parque 
Permanente de Exposições [Fazenda Experimental], onde 
acontece a Agrishow. Disponível em: 
<http://www.agrishow.com.br/pt/imprensa/galeria-de-
fotos>. 

 

Assim, já realizada em Londrina – PR [1992] e Uberlândia – MG [1993], com o nome de "Exposição 
Dinâmica", a Agrishow, idealizada justamente por um paranaense [que em 1991 teria solicitado apoio à 
Sociedade Rural Brasileira para realizar a Feira], foi realizada em Ribeirão Preto apenas após Roberto 
Rodrigues, que assumiu a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo em 1993, 
visitar a feira de MG e decidir implantá-la na cidade do interior do Estado de São Paulo. 

A Associação Brasileira do Agrobusiness [ABAG] havia sido recém-criada e seu presidente [Ney 
Bittencourt] teria, então, sido convidado para colocar a Agrishow em prática – a primeira reunião teria 
ocorrido na Fazenda Experimental do IAC [Instituto Agronômico de Campinas], vinculado à Secretaria de 
Agricultura, e dela teriam participado o então prefeito Antônio Palocci Filho, o secretário Roberto Rodrigues, 
a ABAG e representantes de 'expoentes' empresas da região. Assim, em maio de 1994 'nasceria' a 
Agrishow em Ribeirão Preto, seguindo o modelo de 'feira dinâmica' [sem gerar ainda nenhum lucro, o que 
fez com que fosse assumida, em sua terceira edição, pela Abimaq e parceiros – ABAG, SRB e Associação 
Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA]: segundo Francisco Matturro [diretor comercial da 
Marchesan], o início da Agrishow coincidiu com o início do Plano Real e a forte valorização do dólar, o que 
representou para a agricultura uma significativa perda de renda e, consequentemente, de investimentos.  
Para ele, "o descasamento entre índices a pagar e a receber, resultantes do plano de estabilização da 
economia, comprometeu a capacidade de pagamento de muitos produtores, que acabaram expulsos da 
atividade". Ainda, as empresas de máquinas e implementos, parte fundamental da cadeia produtiva, teriam 
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sido impactadas pela queda da renda e estagnação do mercado: mesmo assim, "elas bancaram, apostaram 
e se mantiveram presentes na Agrishow".55 

Em 1999, a desvalorização do real frente ao dólar teria significado "um alento para o setor. Foi o início da 
retomada. Neste mesmo ano, o governo fez a securitização da dívida dos agricultores, dando fôlego ao 
novo setor, e esboçou o Programa Moderfrota, voltado para a modernização da frota e equipamentos 
agrícolas" [o Programa teria começado a vigorar em fevereiro de 2000]56, cujo reflexo pôde ser sentido nos 
quatro anos seguintes na Feira e na agricultura nacional, principalmente com a abertura das novas 
fronteiras agrícolas e a explosão da produção de grãos. Em 2003, teria sido registrado o recorde de público 
[145 mil pessoas] e, em 2004, o recorde de movimentação financeira [R$1,288 bilhão]. 

Segundo Matturro, a comercialização de máquinas e equipamentos teria se mantido aquecida até 2004: "o 
setor de grãos, à época, realizava uma grande safra, que nos dois anos seguintes foi prejudicada por 
fatores climáticos, sanitários, ausência de políticas públicas, e pela valorização do real, o que novamente 
acabou tendo reflexos no desempenho da Feira, nos negócios e, claro, nas próprias empresas. Foi uma 
'paradeira geral' da agropecuária e, consequentemente, da Agrishow nos anos de 2005 e 2006. Mas a 
Agrishow Ribeirão Preto continuou o evento obrigatório para os fabricantes".57 

A história da Feira teria, ainda, provado para os envolvidos que "o investimento em tecnologia é a melhor 
saída para um setor que sempre foi economicamente importante para o país, mas, ao mesmo tempo, pouco 
valorizado. Foi nela que começou a ser difundido o conceito de plantio direto, uma inovação tecnológica 
que obrigou os fabricantes a aplicarem os recursos no desenvolvimento tecnológico".58 

Resumidamente, para os participantes, a competição que a Agrishow provoca entre os fabricantes que 
demonstraram a qualidade dos seus produtos durante as exposições dinâmicas, a aproximação com os 
produtores, a participação institucional do governo e o envolvimento dos bancos acontecendo junto com a 
'explosão' que o agronegócio viveu na última década, seriam os fatores que a tornam importante. Isto, visto 
que a Feira colocaria, através destes fatores, grandes oportunidades, tais como: manter o relacionamento 
com o agricultor, com o sistema financeiro, com os centros de pesquisa, as universidades, o comércio 
exterior, os políticos e o governo. 

 A publicação coloca ainda que, segundo Matturro, a Feira mostra que o foco da 'atenção' estaria mudando 
[o que se aplicaria, enfim, a todo sistema capitalista]: "o volume de vendas não é o ponto principal da feira, 

                                                             
55 Agrishow, a aposta que deu certo. Revista Agronegócio da AbagRP. Ano 8, número 71. Abril de 2007. Disponível 
em: <http://www.abagrp.org.br/up_arqs/inf_20130502140222_agro71.pdf>. Acesso em: 10/08/2014. 23h28min. 
56 Idem. 
57 Ibidem. 
58 Idem. 
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mas sim o que ela representa em sua essência, ser uma vitrine".59 Isso porque, segundo ele, o fabricante 
teria a 'grande' oportunidade de ter contato direto com seus revendedores e com os produtores, conferir o 
que a concorrência está fazendo e, é claro, difundir tecnologia: a Feira teria a grande 'vantagem', segundo 
ele, de ter sido pensada com caráter de negócio [e não de 'festa', com parques, shows e bebidas, como se 
costumava fazer].  

Há, segundo Rubens de Morais [diretor presidente da Jumil, empresa de implementos agrícolas de 
Batatais, que atualmente exporta seus produtos para mais de trinta e seis países], uma forte disputa pela 
tecnologia, pelas novidades e pelos lançamentos. Segundo ele, a Feira "revigorou os fabricantes de 
máquinas e equipamentos, elevou as empresas nacionais ao mesmo patamar tecnológico das 
multinacionais, e é claro que quebrou outras, aquelas que não conseguiram acompanhar o turbilhão do 
desenvolvimento e da globalização".60 

Em que pese considerações sobre os ganhos tecnológicos na agricultura que a feira possa ter possibilitado, 
o que necessita ser realçado, e que seu nome não esconde, é a dimensão mercadológica do evento: a 
agricultura [ou agro-pecuária], deixa de ser apenas o setor primária da produção e passa a integrar os 
novos fluxos das commodites agrícolas que integram eventos, negócios, turismo, cultura e lazer. 

Todas estas colocações são de extrema importância para o entendimento da posição da cidade de Ribeirão 
Preto frente às novas questões do capitalismo tardio: a possibilidade de realizar negócios e 'mostrar sua 
marca', atualizando-a, tornando-a competitiva internacionalmente – apenas – se participativa deste 'modelo 
vitrine' que gera, por sua vez, uma movimentação financeira essencial à continuidade do modelo de 
agronegócio criado e traduz as prioridades da cidade em termos de eventos e espaços para tais. Após a 
inserção do modelo do planejamento estratégico estas premissas passam, ainda, a fazer parte também do 
'pensar a cidade' e seus espaços, tornando-a, também, em essência, uma 'vitrine' deste modelo de gestão, 
justificando todas as ações com a atração financeira que delas decorre. Pouco se faz que não tenha 
relação com esta: a organização espacial, as melhorias viárias, a logística, os agrupamentos, tudo passa a 
ser pensado se – e somente se – existir relação com a atração de empresas, de turistas e, 
consequentemente, de renda para 'a cidade' [como se essa renda fosse ser igualmente distribuída e 
usufruída]. 

                                                             
59 Agrishow, a aposta que deu certo. Revista Agronegócio da AbagRP. Ano 8, número 71. Abril de 2007. Disponível 
em: <http://www.abagrp.org.br/up_arqs/inf_20130502140222_agro71.pdf>. Acesso em: 10/08/2014. 23h28min. 
60 Idem. 
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Figura 79 – Ribeirão Preto – Capital do Turismo de Negócios e Eventos, segundo totem na Avenida Presidente 
Vargas [entrada Sul da cidade]. Fonte: Arquivo da autora, agosto de 2014. 
 

Ponto essencial para a crítica aqui construída em relação ao projeto Ribeirão Preto 2001 é o grande foco às 
mais de trinta propostas de intervenções viárias na cidade, caracterizando o caráter rodoviarista das 
'necessárias' melhorias que visariam, acima de tudo, a melhoria do transporte individual e do transporte de 
mercadorias, embora se diga que as mesmas facilitariam o deslocamento entre os bairros dando prioridade 
ao transporte coletivo urbano. Isso ao estabelecer, como se evidencia, as ações necessárias para o 
desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto e região administrativa [é indicado que seja realizado um 
consórcio entre os municípios da região], das quais fazem parte, como dito, a implantação do terminal de 
cargas, do centro de convenções, do distrito empresarial e do posto alfandegário, entre outras estruturas a 
serem edificadas. 

Para isso, o projeto apresentado coloca, inicialmente, as 'crises' identificadas e as relaciona, 
imediatamente, ao crescimento do volume de tráfego, ao crescimento desordenado de bairros e ao 
problema dos núcleos industriais que, por não estarem bem definidos, gerariam problemas de ordem 
ecológica e de circulação que comprometeriam, inclusive, o desenvolvimento do setor secundário do 
município. 

Em relação a este último, há a crença de que a criação de um Polo Industrial fortaleceria o setor secundário 
da cidade e de que isto aconteceria para atender o Plano Diretor da cidade ao promover alternativas 
socioeconômicas de desenvolvimento. A instalação de indústrias não poluentes [que seria um dos motes 
utilizados posteriormente para o desenvolvimento da proposta de um Polo de Produção Audiovisual 
autossustentável, iniciado com a implantação do Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, em 2001, por 
iniciativa do então prefeito Palocci] possibilitaria, ainda, o desenvolvimento tecnológico e avanço nas 
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pesquisas de novos produtos que mais se adequassem ao mercado consumidor [no caso do cinema, 
moldado por um capitalismo tardio ávido pela proliferação de imagens] e, à partir da interação 
empresa/ciência/tecnologia – tida pelo plano como extremamente 'necessária' –, a 'sobrevivência' estaria 
garantida, visto que se alcançaria um 'desatrelamento' em relação ao setor terciário, até então exclusivo 
[temos como grande exemplo desta interação o já citado Museu Digital Odilla Mestriner, criado em 2014 
pela USP em parceria com o Instituto Odilla Mestriner]. 

Além disso, a produção industrial voltada para a exportação [visando o MERCOSUL e demais mercados 
internacionais] passaria a ser prioridade com o programa [derivado do Programa do Governo Federal, de 
1993, que determinava polos de produção industrial voltados para a exportação] que instituiria as Zonas de 
Processamento de Exportações [ZPEs], no qual as indústrias receberiam todo tipo de incentivos, estímulos 
e isenções fiscais para se instalarem e se tornarem competitivas. A quantidade de empregos a serem 
gerados justificaria tais medidas, assim como a localização destes que, por se colocarem na área onde a 
'grande massa de trabalhadores' residiria, diminuiria os grandes deslocamentos casa-trabalho e o custo 
destes para os moradores – para os capitalistas – e para a cidade em si. Obviamente a grande 
preocupação está em atrair capitais de investimentos à cidade, antes mesmo da resolução de seus 
problemas de ordem social, ambiental e urbana. 

Cabe dizer que, além do Parque Industrial Quito Junqueira citado no projeto Ribeirão Preto 2001, o Distrito 
Industrial de Ribeirão Preto [DIRP] faz parte do estabelecimento de um zoneamento industrial consolidado 
na década de 1980 [Lei Municipal no 3.928, de 1981] que determina, pela  primeira vez de forma ampla, as 
novas Zonas Industriais do Município, momento em que foram criadas quatro regiões específicas para 
implantação de indústrias, sendo uma delas o DIRP, configurado como uma área para implantação de 
novas indústrias na margem da Rodovia Anhanguera, Zona Norte de Ribeirão Preto:61 mais tarde a área 
receberia o nome de Distrito Empresarial. 

1.3.4 RIBEIRÃO PRETO 2001: RELAÇÃO COM A FERROVIA 

Débora Prado Zamboni, ao estudar a relação entre a malha ferroviária presente em Ribeirão Preto e a 
organização espacial urbana do município, coloca que o Plano Regional de Ribeirão Preto [de 1978, 
elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo] "demonstra que o modal rodoviário teve muitos 
investimentos do governo, principalmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980 na região de Ribeirão Preto, 
por exemplo, com a duplicação das Vias Anhanguera e Washington Luiz, além do asfaltamento ocorrido na 

                                                             
61 Podemos verificar também a publicação da Lei Ordinária de 26/12/1978, sobre Zona Industrial, que dispõe sobre o 
"Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado — Organização Territorial — Zoneamento industrial — objetivos, 
definições, classificação, subdivisão, uso do solo etc.". Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=5543>. Acesso em: 07/10/2014. 17h33min. 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

113 
 

década de 1940 e acessos pavimentados a todas as sedes municipais a partir de Ribeirão Preto" 
[ZAMBONI, 2012, p. 83]. Isso configuraria, segundo a autora, uma priorização de investimentos em 
rodovias [que poderia estar de acordo com interesses da classe industrial] e um interesse na retirada das 
megaestruturas ferroviárias existentes na área central [que poderia estar de acordo com interesses das 
antigas elites agrárias  – e outras – que possuíam imóveis nas áreas de maior valorização do município e, 
assim, poderiam expandir seus negócios].  

Isto visto que, em 1959, começa a ser construída a nova estrutura ferroviária que, em substituição à linha 
tronco da Cia Mogiana [cuja estação principal localizava-se na área central da cidade], passaria a ser 
operada, em 1961, com o transporte de cargas. Em 1967, as construções referentes à ferrovia da Cia 
Mogiana seriam finalmente demolidas e se construiria, então, uma rodoviária no mesmo local da antiga 
estação. A nova Estação Ribeirão Preto seria construída em área distante do centro da cidade, por onde 
passaria a nova estrutura ferroviária, revelando um dos motivos colocados, o fato de ser esta uma região 
onde os terrenos eram mais baratos e mais próximos a possíveis áreas de implantação de novas indústrias 
na cidade [seguindo recomendações do planejamento urbanístico de José de Oliveira Reis, de 1945, sobre 
o qual discorreremos mais adiante]. 

Já ao analisar, sob a ótica do patrimônio ferroviário, o projeto Ribeirão Preto 2001, do governo de Palocci 
[1993-1996], Zamboni conclui que, mesmo ao propor estruturas que estariam relacionadas a temas 
diretamente ligados à ferrovia, a estrutura ferroviária não é tratada enquanto equipamento, mas, dentro da 
lógica do planejamento estratégico, como ator, "no momento que Ribeirão Preto quer se tornar uma cidade 
global" [ZAMBONI, 2012, p. 88]. Isso porque os projetos propostos estariam próximos à rede ferroviária 
[proximidade especialmente verificada nos croquis — ver Figura 02 do ANEXO A — que ilustram os textos 
do Plano, com a linha férrea na área de implantação da maioria dos projetos propostos], ficando evidente, 
para a autora, que teria sido fator de decisão para a localização destes [o único projeto que distaria da 
ferrovia seria o Polo Industrial]. 

Zamboni coloca, ainda, que o texto não explicita, em momento algum, como se daria a relação entre a 
proposta e a infraestrutura ferroviária, apenas "recomendando que o pátio ferroviário terá que ser 
expandido, assim como o aeroporto existente, para se adequarem às novas demandas da área" 
[ZAMBONI, 2012, p. 89]. Há, ainda, a proposta de uma nova rodoviária [ver Figura 07 do ANEXO A], que 
apenas aparece nos desenhos ilustrativos do projeto, evidenciando a ausência, no Ribeirão Preto 2001, de 
políticas públicas que relacionem a ferrovia ao desenvolvimento e elucide o privilégio destas para o 
transporte rodoviário, visto que ferrovia apareceria como opção secundária de modal de exportação. Isto, 
salientando ainda, que a ferrovia surge apenas, como texto, no item "Terminal Intermodal de Cargas", que 
afirma que haveria uma integração dos diferentes modos de transporte: rodoviário, ferroviário, aéreo e 
fluvial – através da conexão ferroviária com o Terminal de Pederneiras [...]." [RIBEIRÃO PRETO, 1996, s/p] 



CAPÍTULO 1: RIBEIRÃO PRETO, TRANSFORMAÇÕES DA GOVERNANÇA URBANA RUMO AO CAPITALISMO TARDIO
 

114 
 

No Plano Diretor Municipal [de 1995, revisado em 2003], contudo, verifica-se, sobre o assunto ferroviário, 
que o objetivo do poder público sobre o tema é apenas reduzir a interferência da ferrovia na malha viária, 
integrar a ferrovia a outros modais e preservar o leito férreo para sistemas de transportes coletivos futuros. 
Segundo Zamboni, pelo exposto na Lei Municipal do Plano Diretor, "a linha férrea existente parece 
contrastar com a dinâmica do município e a solução já engatilhada trata de deixar de usar a infraestrutura 
implantada, para desapropriá-la e destiná-la ao poder público municipal para que sejam realizadas obras 
viárias, que neste caso aparecem como sistemas de transporte coletivos" [ZAMBONI, 2012, p. 97].  

 

Figura 80 - Mapa do Zoneamento Industrial vigente no município de Ribeirão Preto em 1996 – com a DIRP ao Norte 
– e relação destas com a malha ferroviária [linhas desativadas e linhas em operação] e consequente implantação 
rodoviária [Rodovia Anhanguera, Rodovia Abraão Assed e Anel Viário Norte]. Fonte: Zamboni [2012, p. 82]. 
 

Em relação à política de caráter nitidamente rodoviarista do governo Palocci, já evidenciada pelo Plano 
apresentado, Zamboni coloca ainda que a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo de Ribeirão Preto 
[aprovada em 2007, mas cujo processo de elaboração se iniciou na primeira gestão de Palocci]  não faz 
referência ao território ferroviário [estando ou não em operação]: em seu texto, a ferrovia teria sido tratada 
apenas uma vez, na classificação do sistema viário, quando são relacionadas as "Vias Expressas" e as 
"Vias Principais" do município, sendo a ferrovia citada apenas como parâmetro de localização destas. 
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Figura 81 - Localização dos 'equipamentos estratégicos' propostos pelo Ribeirão Preto 2001 e o patrimônio 
ferroviário em operação, concedido à Ferrovia Central Atlântica [FCA], a partir do leilão de 1998: o único projeto 
que distaria da ferrovia seria o Polo Industrial, contudo o principal enfoque do Projeto é dado ao transporte 
rodoviário. Fonte: Zamboni [2012, p. 90].  

Por estas e outras constatações [que virão a seguir] estaríamos, enfim, na cidade de Ribeirão Preto da 
década de 1990, diante da tentativa de aplicação do mesmo modelo das cidades-empresas americanas 
[especificamente Atlanta], este já absorvido anteriormente pela prefeitura de Barcelona, no momento em 
que se percebem os financiamentos públicos como insuficientes e a necessidade de comprometimento 
maciço da iniciativa privada para gerir a cidade e seus 'negócios' com a eficiência de uma grande empresa, 
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como explicita Otília Arantes ao analisar a cidade catalã, ícone da implantação deste tipo de ação. 
[ARANTES, 2012, p. 8] 

1.3.5 PLANO ESTRATÉGICO BARCELONA 2000 

Podemos perceber também, pela terminologia adotada, algumas semelhanças do plano ribeirão-pretano 
com o plano para Barcelona, quando verificamos que a data do nome inicial Plan cap 1992 [data das 
Olimpíadas] teria mudado para 2000 com um "novo cronograma de intervenções, que finalmente 
redundasse numa reurbanização e reocupação da cidade como um todo". Este seria, como coloca Arantes, 
"algo bem mais atraente aos novos investidores, que poderiam então calcular seus lucros no longo prazo. 
Foram definidos os pontos estratégicos: áreas degradadas a serem transformadas em novas centralidades, 
e jogou-se a isca desses negócios ainda incipientes para uma Barcelona vindoura. Assim, em 1989 foi 
elaborado o Plano Estratégico Barcelona 2000, que culminaria com a criação de um centro empresarial na 
região de Poble Nou, apresentado como um cluster de alta-tecnologia – 22@ –, seguido do Fórum 2004 e 
de toda uma reurbanização da Diagonal Prim e da orla marítima. Um longo processo em que a cidade foi 
sendo redesenhada, do ponto de vista físico e social, numa conquista sem complacência das áreas 
'problemáticas' pelos promotores de sempre".   [ARANTES, 2012, p. 8] 

Assim, através da terminologia também datada, o governo de Palocci atrela o primeiro Plano Diretor do 
Município de Ribeirão Preto, aprovado em 1995, ao projeto apresentado pelo Ribeirão Preto 2001, 
reafirmado com a aprovação do Plano Plurianual62 de 2001, ano em que o ex-prefeito retorna à Prefeitura. 
Tenta-se criar, assim, já na década de 1990, a condição necessária para garantir uma possível e provável 
estabilidade que conduzisse e incentivasse os investimentos buscados desde o início – claramente o mote 
do plano. Assim como as demais cidades citadas, Ribeirão Preto estaria sendo – ao menos 
discursivamente – redesenhada, então, como uma cidade “estável”, social e politicamente, o que sob os 
olhos do mercado a legitimaria como 'cidade posta à venda', na linha do que Otília Arantes denomina como 
o processo, em linhas gerais, pelo qual passaram, anteriormente, as cidades de Barcelona e Berlim. 

Isto em linhas gerais, porque, apesar de possuírem um mesmo sentido, as ações não são necessariamente 
idênticas, a diferença entre as duas capitais, segundo Arantes, seria a de que, em Barcelona, a disputa 
ocorria para que a cidade alcançasse um lugar na "malha das cidades globais, como um centro do terciário 
avançado" e, para isso, "punha em destaque o seu acervo cultural e recorria a várias iniciativas no campo 
                                                             
62 Tido como instrumento de 'planejamento governamental de médio prazo', previsto no artigo 165 da Constituição 
Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, o Plano Plurianual estabece diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do governo em 
programas que resultem em bens e serviços para a população: é aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do 
segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele constam, 
detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, públicos-alvo, 
produtos a serem entregues à sociedade etc. 
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da cultura de aparato, com o intuito de 'alavancar' sua renovação urbana". Em Berlim, a reurbanização não 
giraria em torno de um "megaevento com o selo da indústria cultural do esporte, mas de um outro 
acontecimento de conteúdo simbólico muito mais forte: a Queda do Muro e a reunificação da Alemanha": 
com isso, "Berlim desencadeava uma grande operação, com vistas a ocupar o papel de Cultural World City, 
com seus Museus, Óperas, Teatros, novas e moderníssimas salas de Cinema, Festivais, Bienais, e por aí 
afora. Sem contar, em ambas, o mostruário de Arquitetura mais up to date do star system mundial, exposto 
a céu aberto". [ARANTES, 2012, p. 9] 

Em Ribeirão Preto, a necessidade de inserir a 'cultura' na busca por um papel que acaba 
instrumentalizando-a como meio de alcançar este mesmo papel [de referência e de centro regional de 
atração de investimentos] fica evidenciada apenas mais tarde – como veremos –, mas a ideia é plantada na 
gestão que desenvolve o Ribeirão Preto 2001. Cria-se, neste momento, um aparente consenso em relação 
à necessidade de implantação de uma infraestrutura compatível com essa nova forma de atração, almejada 
pelo Planejamento Estratégico, para uma cidade cujo potencial econômico atrativo exige a explicitação de 
uma identidade própria e o investimento na imagem como forma de marketing ou image-making da cidade. 
[SASSEN, 1991] 

Quando afirma que "Ribeirão Preto poderá recuperar a sua identidade inicial resgatando sua história e 
continuar participando de todas as vantagens da tecnologia, ciência e economia contemporâneas," Palocci 
explicita justamente esta união sequencial de valores em um pensamento que busca um fim pré-
determinado e cuja defesa começa a ser preparada: primeiramente divulga a ideia de que Ribeirão Preto é 
uma cidade que "marginalizou a sua urbanização devido à rápida absorção do progresso" gerando 
"aumento de tráfego, crescimento desordenado dos bairros e contorno desalinhado de núcleos industriais" 
[justamente os aspectos da cidade que o Projeto apresentado visa modificar-melhorar], problemas estes 
cuja solução ["evolucionária e irreversível"] residiria no "deslocamento do seu centro gravitacional, que 
induz a um novo modus operandi, o próprio Projeto Ribeirão Preto 2001... O "fluxo da modernidade" 
contaria, ainda, com o consenso dos protagonistas e empreendedores, unidos agora pelo mesmo objetivo 
final e "com igual participação no futuro da cidade". [RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996] 

Para este futuro 'grandioso', que levaria a cidade para o próximo milênio com um salto decisivo, o curso de 
um planejamento organizado seria retomado: a cidade cresceria sem expandir e "resgataria elementos em 
todos os níveis, que poderão coexistir com a modernidade e enriquecê-lo". Disso tudo dependeria, contudo, 
o envolvimento e a participação civil através de canais 'já estabelecidos': "o COMUR, o Fórum da Cidade, o 
Orçamento Participativo e o Governo no Bairro, além de outras instâncias de organização popular" – a 
'participação', enfim, garantiria a democracia que, no sentido colocado pelo Projeto, estaria – segundo 
nossa compreensão – mais para a busca de consensos e a coesão necessária à sua aplicabilidade. 
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1.3.6 COMPILAÇÕES ESTRATÉGICAS E O [DES]PLANEJAMENTO URBANO 

Pode-se observar, ainda, grandes possibilidades de discussão entre o projeto Ribeirão Preto 2001 e aquele 
que é considerado por alguns autores [como os já citados Rodrigo Santos de Faria, Ozório Calil Jr e Débora 
Zamboni] como o verdadeiro Primeiro Plano Diretor para Ribeirão Preto,63 elaborado pelo engenheiro-
urbanista José de Oliveira Reis, com propostas de caráter prospectivo para a cidade, datado de 1945. Este 
apresentaria soluções para problemas da época - resultantes do crescimento populacional da cidade e dos 
empregos urbanos como processos por sua vez advindos da situação econômica de desenvolvimento e 
expansão territorial do núcleo urbano - através das propostas de zoneamento, definição do sistema viário 
principal e criação de áreas públicas.64 Ao discutir a tentativa de desenho desta 'nova cidade', Faria parte 
do pressuposto de que a intenção por parte do poder público municipal [de se elaborar um plano de 
desenvolvimento urbano para a cidade] estaria inserida em uma política não só de planificação ordenada 
desse desenvolvimento: ter-se-ia objetivado, a priori, "a construção de uma metrópole, inserida no 
imaginário social como a cidade do futuro – como podemos atestar em jornais da época – e que, só através 
da elaboração e execução de um ‘planejamento racional’ se poderá alcançar" [FARIA, 2003].  

Segundo Calil Júnior e Ferriani Júnior [1999], que posteriormente focariam seus estudos nos processos de 
expansão e setorização do centro de Ribeirão Preto [2003], os aspectos inovadores do plano de Oliveira 
Reis se referem às seguintes propostas: de uma estrutura urbana para abrigar uma população projetada de 
quatrocentos mil habitantes; implantação de vias perimetrais, radiais e transversais [constituindo corredores 
comerciais]; criação de parques de fundo de vale [objetivando espaços para lazer e saneamento de áreas 
alagadiças, com a construção de parkways]; valorização das áreas verdes em loteamentos e ampliação do 
Bosque Municipal; projetos de loteamento [criando identidades diferenciadas para os bairros, com grandes 
quadras e áreas de uso comum] e dimensionamento do aeroporto para aterrissagem de aviões de grande 
porte. 

Outro aspecto importante para nossa análise é que parte destas propostas estaria direcionada para as 
áreas não urbanizadas e de expansão urbana, não alterando o espaço já consolidado da cidade 
[compreendendo a região do núcleo histórico]: o único elemento estrutural que sofreria alteração seria a 

                                                             
63 Na verdade intitulado de Observações e Notas Explicativas do Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto [REIS, 
J. de O., 1945]. 
64 Segundo Feldman [1996], citado por Faria [2003], "esse período de estruturação das administrações municipais, 
coincide com a estruturação de um processo de planejamento vinculado a uma técnica administrativa – com referência 
teórica norte-americana de planejamento – privilegiando soluções técnicas desvinculadas dos problemas políticos. 
Nessa lógica, de acordo com Sarah Feldman, “as mudanças no setor de urbanismo, a partir de 1947, podem ser 
caracterizadas pela dupla filiação ao pensamento americano: por um lado, a utilização dos princípios da teoria 
administrativa vinculada à Scientific Management School, que se desenvolve a partir dos anos 30 nos Estados Unidos, 
centrada na visão de planejamento como técnica administrativa; por outro, o modelo de urbanismo marcado pela 
prevalência do zoning como principal instrumento de planejamento”. No caso específico do Município de Ribeirão 
Preto, essas alterações serão verificadas, fundamentalmente num modelo de urbanismo baseado no Zoneamento, 
através da elaboração do Plano Diretor de 1945". 
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localização da Estação de Ferro da Mogiana [o que acabou de fato ocorrendo apenas na década de 1960, 
com a construção do novo ramal, a Variante Bento Quirino, na região norte do município – atual Avenida 
Mogiana] que, nesta proposta, seria deslocada da área central para a Vila Tibério [região 'vizinha' ao centro, 
à oeste]; além de se propor uma segunda estação junto ao aeroporto. Tais mudanças exigiriam, ainda, 
construções de “novas linhas, pátios de triagem, localização de fábricas, desvios e nova localização para a 
estação dos Campos Elíseos”. Segundo esta análise, inclusive, a Vila Tibério, para onde deveria se 
deslocar a estação, e o vizinho bairro 'Barracão' [atual Ipiranga], firmavam-se, assim, como áreas de 
habitação operárias: especialmente quando se analisa o Zoneamento Urbano Proposto [a seguir] nota-se 
que estas áreas estariam localizadas na Zona Residencial 3, próxima à Zona Industrial, sendo ocupada, 
enfim, por trabalhadores industriais à época.  

Partindo, enfim, do Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto, de José de Oliveira Reis, o município seria 
dividido basicamente em duas áreas: área urbana e de expansão [áreas urbanizadas e áreas a serem 
incorporadas com o crescimento da cidade] e área agrícola, rural e suburbana [o plano diria respeito às 
áreas urbanas, sendo que a área rural poderia ser incorporada a um plano regional, caso este fosse feito]. 
O perímetro urbano estaria, então, constituído a partir da definição da área urbana e de expansão urbana, e 
isso permitiria o controle na aprovação de novos loteamentos [restritos à circunscrição neste perímetro]. O 
sistema viário, outra importante – se não a principal e mais determinante – elaboração do esquema 
proposto, teria a preocupação de hierarquizar as vias com vistas não só a disciplinar o trânsito no interior da 
malha urbana, mas também o seu crescimento, estando assim definido em vias perimetrais, radiais, 
transversais e locais. [CALIL JÚNIOR; FERRIANI JÚNIOR, 1999, s/n] 

Desta forma e com este objetivo, para todo o conjunto da área urbana em crescimento – objeto do plano – 
foi proposta a integração da região central, seu entorno e os loteamentos encontrados nas áreas de 
expansão urbana, de modo que os limites do perímetro urbano fossem mantidos em uma área compacta, 
evitando a proliferação de vazios urbanos, que já começavam a surgir na época. As vias perimetrais 
propostas seriam duas: a primeira delas [interna] respeitaria a malha urbana já consolidada, coincidindo 
com o traçado das quatro avenidas que conformavam a região central [avenidas Jerônimo Gonçalves, 
Francisco Junqueira, Independência e Nove de Julho] e, a segunda [perimetral externa], delimitaria o 
perímetro urbano anteriormente citado, para o limite de quatrocentos mil habitantes.  

Outro ponto importante, a formação de um “cinturão verde e espaços livres”, refletia o tratamento proposto 
para as áreas intercaladas nas quadras e as áreas ao longo dos córregos [mata nativa]: o reflorestamento 
ao longo dos rios Ribeirão Preto, Retiro e Tanquinho teria por objetivo “amenizar o clima, criar uma reserva 
florestal, sanear as várzeas com um mínimo de despesas e a criação de parkways”, estas como estrutura 
de contenção do crescimento da malha viária, quando no trajeto dos córregos situados no limite da área 
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urbana [FARIA, 2007, p. 316]. Em relação às propostas para o parcelamento das áreas de expansão Calil 
Júnior e Ferriani Júnior colocam que: 

Ainda que não mencione, tem como referência elementos das cidades jardins. Seus 
desenhos indicam a intenção do autor em diferenciar os espaços no interior dos 
bairros, através da criação de uma grande área verde, que ao mesmo tempo que 
impõe uma monumentalidade ao espaço, constitui o eixo de simetria ao traçado do 
loteamento. A integração dessas áreas de expansão urbana à malha viária existente 
se faz através do prolongamento das vias radiais e perimetrais, ficando garantida a 
interioridade dos bairros, através da segmentação das vias locais. As quadras 
destinadas as habitações se desenvolvem circundando áreas destinadas ao uso 
comum de seus moradores. Este aspecto do plano é inovador, na medida que o 
enfoque dado tem a clara preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida 
urbana. Os loteamentos existentes em 1945 ocupavam áreas de cotas mais altas, e os 
vales não tinham sido ocupados. Outra proposta importante seria triplicar a área do 
Bosque Municipal, onde infelizmente prevaleceu a lógica especulativa do capital 
imobiliário e a gleba destinada a sua ampliação foi loteada. Com a implantação das 
avenidas de fundo de vale, os rios, gradativamente, foram confinados em calhas. Esta 
lógica tem mostrado suas consequências, com as enchentes tornando-se recorrentes, 
na medida em que o solo vai sendo impermeabilizado com novos loteamentos, 
aumentando a incidência de água nos rios, em tempos de cheia. O Plano Diretor 
aprovado em 1995 retoma a ideia dos “parques lineares de fundo de vale”, que são 
áreas remanescentes às avenidas marginais. A ideia original do engenheiro José de 
Oliveira Reis era a criação de parques de fundo de vale, quando estes ainda não eram 
ocupados, não tendo a cidade atingido os 65.334 habitantes de 1950. [CALIL JÚNIOR; 
FERRIANI JÚNIOR, 1999, s/n] 

 

Em relação ao Zoneamento Urbano proposto por José de Oliveira Reis, colocado a seguir do 
estabelecimento do Plano Viário já citado, a cidade estaria dividida em oito zonas: 
 

ZC 1 – Zona comercial de 1ª categoria: compreendendo a área central. Nesta 
categoria estariam contidas as propostas de expansão da cidade em direção a nova 
localização da estação da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro, na Vila Tibério; 
 
ZC 2 – Zona comercial de 2ª categoria: compreenderia as áreas limítrofes a ZC1, e as 
quadras ao longo das vias radiais e transversais, criando assim, eixos comerciais, 
onde estariam localizados o comércio de atendimento aos bairros. Esta proposta 
objetivava manter a interioridade dos bairros, delimitando áreas de comércio e 
residência; 
 
ZI – Zona industrial: a proposta para a localização da zona industrial, considerava o 
baixo custo dos terrenos, a proximidade das vias férreas, distantes das zonas 
residências, não muito afastadas do centro comercial e a jusante dos ventos 
dominantes. O autor identifica áreas propícias a localização industrial ao longo das 
ferrovias, e nos bairros onde já se localizavam. 
 
ZR – Zona residencial: na definição do padrão de urbanização, o autor reafirma a 
tendência de localização existente: 
 
ZR 1 – Zona residencial de 1ª categoria: loteamentos para classe alta, localizados na 
região Sul e Sudeste. Esta tendência se confirmaria nas décadas seguintes. 
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ZR 2 – Zona residencial de 2ª categoria: loteamentos para classe média, localizados 
na região leste, nordeste, norte e sudoeste. Verificam-se, atualmente, a construção de 
conjuntos habitacionais em parte destas áreas, principalmente a norte e nordeste. 
 
ZR 3 – Zona residencial de 3ª categoria: loteamentos para classe operária, localizados 
próximos as áreas das zonas industriais. Encontram-se atualmente ocupados por 
bairros de classe média e baixa [bairros populares] 
 
ZED – Zona de especificações diversas: quanto a zona de especificações diversas, o 
autor diz que “dependerá de fatores indicados pelo desenvolvimento e tendências da 
cidade”. 
 
ZR – Zona agrícola ou rural.  
[CALIL JÚNIOR; FERRIANI JÚNIOR, 1999, s/n] 

 

Segundo mapa apresentado por Figueira [2013, p. 116], sobre a proposta viária e de zoneamento urbano 
do Plano Diretor proposto por José de Oliveira Reis, em 1945, mesmo em um planejamento inovador para a 
época, este demonstraria um território urbano ainda segmentado "conforme os padrões sociais e 
econômicos já estabelecidos". 
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Figura 82 - Leitura de Proposta Viária [esquerda] e de Zoneamento Urbano [direita], do Plano Diretor de José de 
Oliveira Reis para a cidade de Ribeirão Preto. Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 1945. 
Modificado pela autora. Fonte: Figueira [2013, p. 116]. 
 

Em relação à área para localização do aeroporto – outro ponto muito debatido à época – Calil e Ferriani 
[1999] colocam ainda que a escolha desta – junto à Metalúrgica existente – teve como critério a topografia, 
além de cotas mais elevadas: segundo eles, naquele momento, recomendava-se a reserva de uma área de 
seis quilômetros quadrados, com previsão para aterrissagem de aviões a jato. Isso porque, em 1945, a rede 
rodoviária era bastante precária e as condições ainda incipientes nos anos1950 [daí a ênfase no transporte 
ferroviário e a localização da segunda estação ferroviária junto à área do aeroporto, prevendo a integração 
dos transportes]. Vê-se que a área indicada coincide com a localização atual, porém não foram previstas 
desapropriações para garantir futuras ampliações, o que hoje gera a maior parte das discussões sobre a 
adequação do aeroporto. Vê-se, também, no Projeto Ribeirão Preto 2001, que a discussão sobre a 
localização adequada e a ampliação da área necessária ao melhor funcionamento do aeroporto – 
atualmente de novo em alta – já havia sido retomada, especialmente a integração dos transportes. 

Em 1955, quando José de Oliveira Reis — após uma década — retorna a Ribeirão Preto para ministrar uma 
conferência intitulada “Urbanismo e sua Influência no Município”, retoma o 'problema' do urbanismo — 
desta vez em uma escala ainda mais abrangente —, passando do 'Plano Regional' [quando da divisão da 
cidade em zonas urbana e rural] para uma abrangência do urbanismo em três outras escalas de 
planejamento: city planning, regional planning e o national planning. Neste momento, segundo Calil Júnior  
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e Ferriani Júnior, coloca como princípio a necessidade de atender os anseios da população e a qualidade 
de vida urbana, defendendo a ideia de Ribeirão Preto ter seu Plano Diretor, devido a sua importância como 
cidade na região [e no Estado] e por sua população urbana de ter atingido 82.812 habitantes em 1955. 

O engenheiro-urbanista proporia, ainda, a criação de uma comissão, órgão técnico ou departamento da 
municipalidade, para iniciar os estudos de planejamento do município. Ele conclui fazendo uma avaliação 
da proposta de 1945, onde, tendo em vista as transformações da cidade, o traçado da Mogiana 
provavelmente seria alterado: critica a continuidade das vias existentes, nas áreas de expansão urbana 
propostas em 1945, e propõe, em 1955, “estabelecer sistema de vias arteriais de caráter periférico às super 
quadras, dentro das quais seriam projetadas as Unidades de Vizinhança [neighborhood unit – unité de 

voisinage]”, que seriam núcleos de cinco a seis mil habitantes.  

José de Oliveira Reis enfatizaria, mais uma vez, a importância de sistemas de parques, áreas livres e áreas 
verdes para a cidade, lamentando que não tenha sido implantado nenhum parque e não tenha se iniciado o 
reflorestamento dos vales, onde “com dez anos as árvores já estariam com bom porte”. Reafirmaria, ainda, 
a necessidade anteriormente apontada de se reservar áreas para o aeroporto, com vistas a receber 
'grandes aeronaves' e constata, também, que houve grandes expansões das áreas urbanizadas, além do 
perímetro urbano delimitado. Segundo Calil e Ferriani, as propostas referentes às três escalas do 
planejamento, a criação de unidades de vizinhança e a criação de uma comissão do Plano Diretor ou órgão 
técnico teriam embasamento na experiência norte-americana de planejamento, com destaque para o Plano 
Regional de Nova Iorque, coordenado pelo urbanista Thomas Adams, que José de Oliveira Reis cita junto a 
outros urbanistas, tais como o francês Gaston Bardet e o argentino Carlos Maria della Paolera. [CALIL 
JÚNIOR; FERRIANI JÚNIOR, 1999] 

Ficaria aqui uma questão a ser verificada, mas se pode vislumbrar algumas convergências de ideias 
quando comparamos o 'Plano Diretor' proposto por José de Oliveira Reis em 1945 [bem como a atualização 
de suas diretrizes, em 1955], e o projeto Ribeirão Preto 2001 [este como 'resumo' do pensamento da gestão 
de Palocci, 1993-1996, para o futuro da cidade], algumas destas fixadas pelo Plano Diretor de 1995 e pelo 
Plano Plurianual de 2001. A reestruturação viária com benefícios quase que exclusivos para os automóveis 
de transporte individual [para o engenheiro-urbanista, o urbanismo contemplativo seria 'atropelado' pelo 
veículo], para a constituição de corredores comerciais e para o escoamento de mercadorias seria uma 
destas convergências, assim como a organização da cidade para que estes elementos funcionem de forma 
mais produtiva e sem grandes obstáculos. A criação de parques de fundo de vale é outra convergência 
notada, assim como os projetos de loteamento com grandes 'quadras' [no projeto Ribeirão Preto 2001 estas 
seriam chamadas de 'Unidades de Ocupação Planejada', e no plano de José de Oliveira Reis seriam as 
'Unidades de Vizinhança', detectadas por Faria na análise de sua discursiva de 1955].  
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Como já explicitado, para José de Oliveira Reis, as Unidades de Vizinhança [como núcleos talvez 
autônomos ou semi-autônomos de cinco a seis mil habitantes] seriam implantadas nas novas áreas de 
expansão rompendo o traçado já existente [reticulado em quadrículas] e incorporariam  áreas verdes 
internas e ao longo das “super quadras” sugeridas como modelo para esta expansão planejada, portanto. O 
Plano Diretor de 1995 indicaria, por sua vez, como afirma o Projeto Ribeirão Preto 2001 [dentro de uma de 
suas quatro principais 'ordens de intervenções' – no caso, da Política de Investimentos Socioculturais], que 
a cidade deveria ser composta por um conjunto de Unidades de Ocupação Planejada [UOP], organizadas e 
distribuídas no território em função da localização e do desenvolvimento de 'sub-centros' de bairro, 
propostas especificamente para a então existente Fazenda Nova Aliança65, segundo mostra a Figura 11 do 
ANEXO A, retirada do Projeto citado. Para este, conforme apresentado, não importaria o tamanho da 
cidade e sim o salto qualitativo garantido através da "reorganização de toda a estrutura física da cidade no 
sentido de garantir uma habitação socialmente justa". [RIBEIRÃO PRETO, 1996] 

As 'UOPs' seriam ainda, por sua vez, porções de 'área infraurbanas', 'autossustentáveis' [em relação às 
necessidades básicas do cidadão], caracterizadas pelo uso misto e densidade de ocupação diferenciados. 
Cada UOP existente seria dotada, portanto, "com tipologias variadas de habitação [horizontais e 
verticalizadas], atividades comerciais e de serviços relativos às necessidades cotidianas da população, 
abrigar as pequenas indústrias compatíveis com uso residencial, oferecendo assim maiores oportunidades 
de emprego, áreas de lazer, bem como equipamentos sociais ligados à saúde e à educação". [RIBEIRÃO 
PRETO, 1996] 

Observa-se, contudo, nas ilustrações que compõem o projeto Ribeirão Preto 2001 [1993-1996], que as 
Unidades de Ocupação Planejada estariam representadas – através dos croquis, e não explicitamente no 
texto do Projeto – apenas para Zona Sul da cidade [utilizando áreas resultantes da incorporação e 
desmembramento de antigas áreas de produção rural – como as fazendas remanescentes do período 
cafeeiro e, portanto, para além do Anel Viário contorno Sul, em Zona de Urbanização Controlada - ZUC, 
definida pelo Plano Diretor66], sendo indicados os Conjuntos Habitacionais já existentes e a serem 
construídos [COHAB e CDHU] para as demais áreas, especialmente a Norte, para a qual deveria ocorrer 
adequação do sistema viário para melhoria do acesso. 

                                                             
65 De aproximadamente oitenta alqueires na época e localizada na Zona Sul da cidade, onde encontram-se atualmente 
aprovados diversos condomínios [entre eles, Alphaville 1, 2 e 3], estes embasados nos princípios do 'novo urbanismo' 
- a ser discutido posteriormente.  
66 [...] áreas dotadas de condições geomorfológicas adequadas, mas com infraestrutura urbana insuficiente, incluindo 
as faixas externas ao Anel Viário Contorno Sul e Anel Viário Contorno Norte, onde são permitidas densidades 
demográficas baixas e médias.  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, Lei Complementar no2157, de 08 de janeiro de 2007. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=21377> 
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Ainda, segundo observado no projeto Ribeirão Preto 2001 – e consequentemente no Plano Diretor 
Municipal de 1995 –, as Unidades de Ocupação Planejada deveriam estar distribuídas na 'malha urbana' de 
forma a configurar um raio de abrangência de aproximadamente quinhentos metros: desta forma os 
cidadãos poderiam "sair de casa e atingir suas atividades complementares a pé", configurando uma busca 
já anunciada de diminuir a necessidade de viagens na cidade - aliás, desta forma, 'libertando' tais 'unidades' 
da necessidade 'da cidade' propriamente dita -, "desafogando o sistema de circulação e de transporte". A 
organização destas unidades estaria embasada, assim, "na criação ou no reforço da estrutura física da 
comunidade local" [RIBEIRÃO PRETO, 1996] ação esta que, como podemos observar pelas imagens a 
seguir, desde então, ganhou novos contornos, regidos pelos interesses do mercado imobiliário de Ribeirão 
Preto, para o qual, todos os planos contribuíram e o de 2001, tenciona de forma inusitada.   

Importante colocar que o conceito de elaboração das Unidades de Ocupação Planejada do Projeto Ribeirão 
Preto 2001 esteve presente e embasado nas diretrizes viárias cujo início de elaboração data de 1964. A 
distância de  quinhentos metros deriva, portanto, de um Plano Viário criado a partir de 1964, que procurava 
ser o elo harmônico das três atividades básicas da cidade: trabalho, descanso e lazer. Foi confirmado, em 
1981, através de um anteprojeto de lei para o Plano Viário do Município [que manteve o esquema proposto] 
e, sendo assim, foi o orientador do desenvolvimento da cidade durante todos estes anos que se seguiram.  

No Plano Diretor, de 1995, as Unidades de Ocupação ficam definidas pela Seção IV - Da Estrutura Urbana, 
constituindo-se como porções de área intraurbanas autossustentáveis do ponto de vista das necessidades 
básicas do cidadão, caracterizadas pelo uso misto e densidades de ocupação diferenciadas. Assim, seriam 
diretrizes específicas da organização físico-territorial do município: 

I - promover, por meio de incentivos e acordos com a iniciativa privada, instituições e 
órgãos públicos estaduais e federais, a ocupação, a curto e médio prazo, dos vazios 
urbanos internos ao Anel Viário e somente implantar o Imposto Predial e Territorial 
Urbano progressivo caso haja legislação a ser encaminhada pelo Executivo Municipal, 
devendo ser respeitado o § único, do art. 5° desta lei; 

II - criar e delimitar unidades de ocupação planejadas dotadas dos seguintes tipos de 
uso do solo: habitação horizontal, habitação vertical, comércio e serviços, indústria 
não incômoda, lazer, educação e saúde, sendo que os deslocamentos da habitação 
às outras atividades deverão perfazer em média 500 (quinhentos) metros, portanto, 
possíveis de se realizar a pé; 

III - estimular a continuidade física das áreas comerciais e de serviços das unidades 
de ocupação planejadas, de modo a promover o desenvolvimento de subcentros de 
bairro; 
 
IV - incentivar a criação de subcentros de bairro em áreas ainda não urbanizadas, 
prevendo a instalação de infraestrutura adequada às densidades e tipos de uso 
almejados, atraindo a concentração de atividades comerciais e de serviços, gerando 
assim novos polos de desenvolvimento para a cidade; 
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V - os subcentros de bairro deverão ser estruturados de modo a localizar as atividades 
periódicas e não periódicas dos munícipes e serem acessíveis por meio de transporte 
coletivo e individual, e situados a uma distância média de 1.000 (mil) metros das áreas 
habitacionais; 

VI - as unidades de ocupação planejadas e os subcentros de bairro serão localizados 
e subdivididos de acordo com a área necessária para implantação dos usos e 
densidades especificados nos ítens anteriores; 

VII - as atividades industriais se distribuirão no tecido urbano de acordo com o 
zoneamento ambiental, obedecendo a hierarquia a seguir: 

a) indústrias não incômodas de pequeno porte, localizadas no interior das unidades de 
ocupação planejadas; 

b) pequenos distritos industriais, compostos por indústrias de pequeno e médio porte, 
pouco impactantes, localizados entre as unidades de ocupação planejadas; 

c) grande Distrito Industrial, destinado a indústrias de grande e médio porte, geradoras 
de impactos ambientais inadequados a áreas habitacionais, localizado fora da área 
urbana, ao longo do Anel Viário-Contorno Norte. 

[Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 1995. Artigo 10 do Plano Diretor do Município de Ribeirão 
Preto, 1995]. 
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Figura 83 - Esquema de área que seria ocupada pelas UOPs: trata-se de proposta de ocupação de alguns 
Subsetores da Zona Sul [basicamente, de acordo com a imagem, subsetor 05 - interno ao Anel Viário - e subsetor 10 
- externo ao Anel Viário], estes definidos através do Zoneamento Urbano do Plano Diretor do Município, aprovado 
em 1995. A imagem mostra, inclusive, áreas internas e externas ao contorno sul do Anel Viário [Rodovia Prefeito 
Antônio Duarte Nogueira], que delimita a Zona Urbana da cidade neste momento e, portanto, duas áreas com 
prioridades de urbanização bem distintas. Desta forma, a ocupação planejada por condomínio fechado [até 2012 
ilegal pela legislação vigente], como mostra a Figura, estaria prevista em área de urbanização controlada. Ao lado, a 
Mata Santa Tereza, inserida em Zona de Amortecimento da Reserva Ecológica de Ribeirão Preto [ZMT-Mata de 
Santa Tereza], segundo o mesmo Plano Diretor Municipal [1995]. 

 
Figura 84 - Imagens do empreendimento Terras de Santa Martha, do Grupo WTB [fundado em 1999 pelo 
empresário Welton Tadeu De Bortoli], responsável pela concepção urbana [baseada no 'novo urbanismo' ou 'cidade 
planejada', como se divulga] de grande parte dos os empreendimentos da Zona Sul de Ribeirão Preto. As imagens 
acima mostram a localização [que coincide com a proposta apresentada no Projeto RP 2001 para as UOPs] e o 
traçado urbano desenvolvido, rompendo com o reticulado quadriculado existente na cidade de forma geral, aderindo 
às concepções urbanas das UOPs propostas pelo Plano Diretor de 1995.  
Disponível em: <http://www.grupowtb.com.br/pt/empreendimento/9/terras-de-santa-martha.html>. Acesso em: 
22/08/2014. 18h27min. 
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Figura 85 - Imagem de divulgação da construtora “Vila do Ipê Empreendimentos”, fundada em 1999 [tendo como 
sócio o mesmo Welton Tadeu De Bortoli da WTB, com quem 'firma' parceria no mesmo ano], mostrando a 
implantação do empreendimento multifuncional privado “Vila do Golfe”, localizado no Subsetor SUL-10 de Ribeirão 
Preto, em Zona de Urbanização Controlada. A imagem mostra ainda uma área destinada à edificação do Shopping 
Iguatemi de Ribeirão Preto e quatro áreas de condomínios residenciais, além de reservas da mata Santa Tereza, 
que compõem a antiga Fazenda Retiro do Ipê – gleba que dá origem à implantação deste complexo. 

 
Figura 86 - Vista da área onde foi implantada a Villa do Golfe, para divulgação e demonstração de vantagens em 
termos de localização: Shopping Iguatemi e Colégio Albert Sabin, além de edifício residencial [futuras instalações]. 
A "cidade" existente, intrínseca ao Anel Viário aparece ao fundo da imagem dos novos empreendimentos do 
Subsetor SUL-10 - principal vetor de crescimento determinado pelo Plano Diretor de 1995. Disponível em: 
<http://www.edimburgoresidencial.com.br/localizacao.html>. 
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Outra determinação seguida [inclusive pelo empreendimento Vila do Golfe – figuras 85 e 86] e que se 
tornou modelo do 'novo urbanismo' amplamente propagandeado à partir de 1990 – urbanismo este 
justamente embasado na legislação existente, como demonstrado anteriormente – para todos os novos 
empreendimentos foi a de que as áreas comerciais e de serviços deveriam localizar-se [de preferência] ao 
longo dos limites das UOPs, portanto próximas do sistema viário principal. Tal colocação visaria à 
constituição de 'sub-centros de bairro', local de concentração de atividades comerciais e de serviços que 
não fariam parte das necessidades diárias, podendo por isto atender a uma população maior: estes 
estariam situados a uma distância média de mil metros das áreas habitacionais, sendo acessíveis por 
transporte coletivo e individual [o último, logicamente mais estimulado]. Esta 'estrutura urbana 
descentralizada', almejada desde o início pelo Projeto, é tida como "uma evolução natural da cidade 
existente hoje, mas com o poder de organizar e nortear o futuro desenvolvimento, que se baseia em dois 
conceitos básicos: eficiência e apropriação democrática do espaço". [RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996]  

Ocorre, contudo, que esta possível 'eficiência' do modelo das UOPs acabaria por privilegiar apenas uma 
área da cidade [Zona Sul] e que inexiste uma apropriação democrática do espaço quando os interesses do 
mercado imobiliário prevalecem seguindo a lógica especulativa da venda de terras [neste caso, terra rural 
que se transforma em terra urbana]. Em 2012, a região de Ribeirão Preto teve, conforme anunciado pelo 
Instituto de Economia Agrícola [IEA], o valor médio do hectare de terra [nua] mais caro do Estado de São 
Paulo, tendo subido 6,2% em relação a 2011. Segundo dados do IEA, que disponibiliza série para consulta 
desde 1995, a estimativa é que cada hectare tenha sido avaliado em média a R$ 28,35 mil - ou R$ 68,6 mil 
o alqueire, medida habitualmente mais utilizada pelo mercado imobiliário.  

Soma-se a esta valorização – que seria, segundo divulgado, decorrente da topografia, proximidade de 
rodovias, cidades e usinas, qualidade do solo e benfeitorias instaladas – o fato de que áreas mistas [em 
que a zona urbana já se mistura com o campo, como podem ser considerados muitos setores da Zona Sul, 
entre outros] são ainda mais caras, pois já obedecem a lógica das construções urbanas, que levam em 
conta critérios de localização e metragem como os mais importantes.67 

Ainda, para complementar a colocação já empreendida sobre o tema das Unidades de Vizinhança de José 
de Oliveira Reis, Faria lembra que são citadas no momento em que este discute o processo de expansão: 
segundo ele, para o engenheiro-urbanista, as novas áreas de expansão conformariam uma alteração nos 
arruamentos, observada no detalhe do desenho urbanístico proposto no Esquema do Plano Diretor 
elaborado em 1945, que mostra a passagem do sistema reticulado em quadriculas [que define o traçado da 

                                                             
67 Fonte: INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. Ribeirão Preto tem o hectare de terra mais caro do Estado. 
Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/02/ig_paulista/28362-ribeirao-preto-tem-o-hectare-de-terra-
mais-caro-do-estado.html>. Acesso em: 26/08/2014. 17h40min. Dados sobre 'valor de terra nua' disponíveis em: 
<http://ciagri.iea.sp.gov.br/nia1/precor.aspx?cod_tipo=1&cod_sis=8>. 
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cidade] para as áreas de expansão, com incorporação de áreas verdes internas e ao longo das "super 
quadras" mencionadas por José de Oliveira Reis, na palestra de 1955, segundo mostra a Figura 87:  

 

Figura 87 - O sistema reticulado em quadrículas pode ser verificado na parte superior à esquerda, no desenho 
urbanístico das áreas de expansão existentes no Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto, elaborado por José 
de Oliveira Reis, em 1945. Fundo José de Oliveira Reis – Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. FARIA, 
2007. p. 363. Modificado pela autora. 

 

Ainda segundo a referência que o engenheiro fez ao Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto — 
através do texto da palestra —, sobre a regulação do crescimento e expansão da cidade pelo plano diretor, 
Faria coloca [complementando aqui o que já foi colocado ao citar as análises de Calil Jr] que este 
‘esquema’ propõe estabelecer um sistema de vias arteriais e de caráter periférico às super-quadras, dentro 
das quais seriam projetadas as Unidades de Vizinhança, cujas populações de cinco ou seis mil habitantes 
"gozariam das mais amplas vantagens que oferecem estes tipos celulares da cidade moderna" [como dito]. 
A Figura 87 mostra o detalhe de uma Unidade de Vizinhança: no centro da imagem uma área verde,  
segundo Faria [2007, p. 364], "talvez um parque ou uma grande praça pública juntamente com algum 
equipamento urbano de uso coletivo, recuada de vias de maior dimensão e tráfego por um sistema interno 
de circulação". 
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Figura 88 - Detalhe de uma Unidade de Vizinhança, segundo José de Oliveira Reis. Fonte: Plano Diretor de 
Ribeirão Preto. Fundo José de Oliveira Reis – Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. [citado por FARIA, 
2007, p. 364] 

 

Figura 89 - Segundo Faria [2007, p. 365], a locação [círculo amarelo] é da Unidade de Vizinhança projetada por José 
de Oliveira Reis no Plano Diretor de 1945. Está inserida na Zona Norte da cidade, ao lado do Aeroporto, como 
proposta para a expansão desta área, mostrando uma organização racionalista, provavelmente influenciada 
conceitualmente [com algumas adaptações] pelas primeiras proposições de Unidades de Vizinhança nos Estados 
Unidos, particularmente no plano de Radburn, em New Jersey, elaborado por Clarence Stein e Henry Wright, segundo 
Faria. Fundo José de Oliveira Reis – Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.  
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Para Faria,  
Se em 1945, quando elaborou o referido Esquema do Plano Diretor de Ribeirão Preto 
– na ocasião ainda era Chefe da Comissão do Plano da Cidade do Rio de Janeiro - 
seu trabalho estava fortemente orientado pelas questões viárias, enfatizadas pela 
criação de um modelo constituído por avenidas radiais e perimetrais de contorno 
externo e circuito interno, tendo como função a distribuição do tráfego nas diversas 
regiões do perímetro urbano de Ribeirão Preto, em 1955, suas considerações sobre 
os problemas urbanos, especialmente os municipais, demonstram, por exemplo, uma 
ampliação da escala de reflexão, a escala regional. 
Numa crítica ao que ele denominou de fase primária do urbanismo, caracterizada 
exclusivamente pelo desenho das cidades, a palestra de 1955 apontava a 
necessidade de pensar no âmbito do planejamento, para além dos limites da cidade, 
incluindo reflexões sobre o campo, sobre a região, sobre o Estado e sobre a Nação. 
Nessa ampliação da escala de estudo, importante, sobretudo, para o desenvolvimento 
do planejamento regional no Brasil - já enfatizado desde o I Congresso Brasileiro de 
Urbanismo -, não se deveria restringir à ampliação da dimensão territorial-espacial de 
análise. [FARIA, 2007, p. 383-384] 
 

Tal fala demonstra o urbanismo como moderna técnica de planejamento, que se oporia ao urbanismo 
existente anteriormente, o qual José de Oliveira Reis denominava 'urbanismo primário', segundo Faria.  

Nota-se então, nas formulações de Oliveira Reis, a proposta de aplicação do traçado regulador, da unidade 
do detalhe, da organização das funções na cidade, elementos próprios do planejamento moderno. Em 
relação às diferenças entre o planejamento moderno proposto e o que o sucedeu depois, também como 
observamos no caso de Ribeirão Preto, Otília Arantes coloca que 

Jamais passaria pela cabeça de um Moderno, que imaginava uma cidade funcional e 
setorizada [mesmo que isto nunca tenha sido aplicado, nem mesmo stricto sensu em 
Brasília], deixar-se levar pelos interesses mercadológicos e supor que a cidade 
pudesse estar 'a venda' [na expressão do próprio Borja, um dos formuladores do 
receituário do planejamento estratégico tal como fora adotado em Barcelona e 
exportado, desde o Habitat de 1996, para as demais cidades do mundo], ou seja, uma 
mercadoria a competir com as demais. A tábula rasa, portanto era adotada com 
propósitos diversos. O que não quer dizer que as cidades já não tenham sido 
transformadas em lugar de especulação ou em ‘máquinas de crescimento’ desde 
antes.68 

Ao analisarmos o discurso que envolve o projeto Ribeirão Preto 2001, percebemos que este introduz - 
mesmo contendo, ainda, certa busca pela abrangência e dimensão de 'totalidade' e da organização das 
funções na cidade - a centralidade da cultura nas estratégias do modelo cidade-empresa, na 'gestão' dos 
negócios urbanos, esta utilizada ainda não explicitamente, mas, segundo Arantes, já "como isca para extrair 
o máximo valor do solo e, portanto, a requalificação monetária do mesmo, quando não mais se distinguem 
afirmações como ‘tudo é cultural’  ou ‘tudo é econômico’, pois ambos convergem sem atritos." Arantes 

                                                             
68 Fonte: Portal da Editora ANNABLUME. Discussão disponível em: 
<http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site>. 
Acesso em: 28/08/2014. 22h35min. 
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ainda coloca que o "rebaixamento dos 'valores' culturais – inclusive do valor cultural máximo, a própria 
cidade, transformada em valor de troca" será central em sua crítica ao planejamento estratégico, 
justamente por ter sido "adotado inclusive pelas prefeituras dirigidas por prefeitos ditos de esquerda, numa 
avalanche da fórmula transformada em ´pensamento único´ das cidades",69 crítica esta pertinente ao 
Projeto apresentado pelo Governo de Ribeirão Preto [PT, 1993-1996] e seus sucedâneos, que não mais 
fizeram que seguir a 'cartilha' de planejamento estratégico elaborada pela primeira gestão de Palocci, sendo 
estes: Luiz Roberto Jábali  [PSDB, 1997-2000], o próprio Antônio Palocci Filho [PT, 2001-20/11/2002], 
Gilberto Maggioni  [PT, 21/11/2002-2004], Welson Gasparini [PSDB, 2005-2008], Dárcy Vera [DEM / PSD, 
2009-2012] e Dárcy Vera, em sua reeleição, [PSD, 2013 até o momento presente]. 

Pode-se dizer que a verificação desta postura surge descortinada [visto que este discurso faz parte do 
Planejamento Estratégico] pelo fato de que o Projeto Ribeirão Preto 2001 coloca como inicial e 
determinante das demais ações propostas a prerrogativa da criação de uma 'rede integrada de serviços 
públicos' que iria basicamente estabelecer uma política de desenvolvimento e investimentos na área social 
e cultural ao detectar [através de sua operacionalização pela Administração Municipal] as necessidades 
específicas de intervenção nos setores urbanos. Promoveria, assim, o processo de 'reurbanização' [com 
'todos' os requisitos, exigências e padrões - por esta operacionalização determinados] para a definição do 
'desenho urbano' e dos contornos técnicos e políticos da legislação urbana.  
 

1.4  DISCUSSÃO FINAL DO CAPÍTULO 

Pode-se dizer que, no caso de Ribeirão Preto – São Paulo – Brasil, o primeiro governo de Antônio Palocci 
Filho [PT, 1993-1996] inicia a aplicação das possíveis soluções já formuladas pelo debate internacional  
para o enfrentamento das crises ligadas ao conhecido 'esgotamento do sistema fordista', tão discutido por 
David Harvey [1993], entre outros. Isto, visto que este esgotamento, como sabemos, iniciado há cerca de 
quarenta anos, por sua vez, fez com que as cidades conhecessem tanto a estagnação econômica como a 
erosão da base fiscal dos Estados Nacionais, ao tempo que os gastos públicos entraram em um forte e 
determinante processo de contenção que obviamente afetou de forma generalizada os programas públicos 
e passou a demandar reestruturações do modo de produção capitalista.  

A discussão aqui se insere porque, como sabemos, as cidades encontram-se em um processo contínuo e 
renovado de reestruturação territorial, sobretudo nos aspectos ligados à sua expansão, organização e 
distribuição socioespacial. Assim, as reestruturações dos últimos quarenta anos introduziriam novas 

                                                             
69 Fonte: Portal da Editora ANNABLUME. Discussão disponível em: 
<http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site>. 
Acesso em: 28/08/2014. 22h35min. 
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técnicas de gestão do território que passariam a produzir novos modelos espaciais ligados às demandas do 
regime de acumulação flexível70 e à doutrina econômica neoliberal71: 
 

A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo [...] pôs 
em movimento um conjunto de processos que solaparam os compromissos 
fordistas. Em consequência, as décadas de 70 e 80 foram um perturbado 
período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político. [...] 
A acumulação flexível [...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do 
fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. [HARVEY, 1993, 
p. 140] 
 

O mercado reconquista, assim, conotações cada vez mais positivas enquanto o Estado passa a ser visto 
como inoperante e inibidor de ‘iniciativas individuais’ — afinal o protagonismo dos que, mesmo sem 
recursos, conseguem 'vencer as adversidades e pensar criativamente', deve ser valorizado — que podem 
dinamizar a economia e seus rebatimentos sobre a organização da sociedade. Como bem visto no caso do 
discurso disseminado pelo prefeito Palocci, em 1996 — sobre como realizar 'um governo popular em 
tempos de crise e neoliberalismo' —, a resposta neoliberal associa, dentre outras questões, a 
descentralização política e a intensificação dos processos de privatizações como solução para o 
crescimento econônico e, consequentemente, social da cidade. Palocci cita o 'esgotamento do modelo 
conservador' — relacionando-o aos coronéis do café e aos aristocratas que, além do poder econômico, 
detinham também o poder político — e a grande reestruturação da cidade ocorrida a partir do fracasso 
desse modelo, visto que a cidade teria se firmado — após o advento do Proálcool [década de 1970, 
marcada também pelo choque mundial do petróleo e suas consequências] — como centro de prestação de 
serviços e de seu fortalecimento através da capitalização da agricultura regional, apesar das desigualdades 
sociais até então ainda existentes.  

Palocci coloca ainda o 'desaparecimento do mapa político' pelo qual a cidade, anteriormente em destaque 
também neste aspecto, teria passado após "sucessivos governos vinculados a interesses econômicos de 
alguns poucos setores": governos estes, segundo Palocci, "puramente administrativos". Coloca, ainda, a 
questão urbana —  então atual — como decorrente, segundo ele, do conservadorismo político existente na 
cidade há cerca de trinta anos, devendo a isso, por exemplo, uma situação calamitosa, em que "o centro 
urbano da cidade começava a apresentar os sinais de sua degradação, seus bairros também não evoluíam 
e, no fundo, os governos municipais trabalhavam muito mais para manter o que já existia do que 
propriamente para inovar e criar novas alternativas". [PALOCCI FILHO, 1996] 

                                                             
70 Ver discussão em: Harvey [1993]. 
71 Cabe salientar a introdução do neoliberalismo no Brasil especialmente pelo Partido dos Trabalhadores [PT], à partir 
das décadas de 1980 - 1990 e a necessidade de reflexão que tal fato gera. 
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Mesmo com a necessidade já vigente de reestruturação da produção e da estrutura de trabalho proposta, 
no caso de Ribeirão Preto, também pelo Governo Palocci — já que o Estado passa  também a reestruturar 
seu papel —, percebe-se, através da apresentação do Projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para 

o Desenvolvimento, a tentativa de articulação das políticas públicas mesmo a partir da diminuição dos 
repasses de verbas para os municípios. Obviamente que tal situação contribui efetivamente para que as 
cidades buscassem investimentos de instituições privadas necessários ao financiamento de ações em 
nome do desenvolvimento urbano e fica clara a aplicação, neste caso, dos princípios do Planejamento 
Estratégico no Projeto apresentado em 1996 pela Prefeitura Municipal. 

Aliás, o documento em questão é justificado exatamente pelo fato de, apesar da crise dos cinco anos que 
antecederam sua apresentação72, a cidade de Ribeirão Preto — "amparada pela geração de divisas de sua 
forte agroindústria [...] que abastecem a maior parte do mercado brasileiro de álcool e açúcar" — teria 
sentido pouco os reflexos nacionais desta crise, mas, em contrapartida, "exauriu suas receitas tradicionais 
para solucionar o espaço preenchido pela modernização do seu setor terciário, marginalizando a sua 
urbanização, dada a rapidez com que se deu a absorção do progresso".  Desta forma, segundo colocado, o 
Projeto Ribeirão Preto 2001 se propõe a induzir um novo modus operandi, pregando, para isso, o consenso 
de seus — mais uma vez — protagonistas e empreendedores que, "com igual participação no destino da 
cidade" fariam com que o futuro desta 'decolasse no fluxo da modernidade', prometendo assim um 
planejamento organizado, crescimento sem expansão e resgate de elementos em todos os níveis — que 
poderiam 'coexistir com a modernidade e enriquecê-lo'.    

Implementa-se, através deste discurso e sob várias formas, o modelo de ´parcerias público-privadas´ 
refletindo um novo sistema de relações sobre o meio urbano: um conjunto de interesses de agentes da 
gestão urbana continuaria, assim, a orientar a ´produção da cidade´ que, apesar de se dizer 'democrática e 
participativa', justamente por ser derivada da introdução de investimentos privados na cidade, fundamenta-
se sob a ótica de uma visão especutaliva.  

A descrição da Política Indutora de Crescimento Econômico presente no Projeto Ribeirão Preto 2001, como 
foi nomeada a ação do executivo a fim de intermediar o contato entre a iniciativa privada e a comunidade 
científica para 'agilizar a criação de um Polo Industrial na cidade' visando fortalecer o setor secundário da 
cidade – visto que o Plano Diretor [1995] determina que "a cidade precisa prover alternativas 
socioeconômicas de desenvolvimento para garantia da sobrevivência sem atrelamento exclusivo ao setor 
terciário", confirma a tese de que "vender a cidade converteu-se em uma das funções básicas dos governos 
                                                             
72 Ressalta-se que, especificamente na América Latina, o quadro de necessidade de reestruturação se agrava na 
década de 1980, quando os governos locais enfrentam não apenas uma reestruturação econômica profunda, mas 
também uma reordenação política relacionada ao fim de vários governos autoritários, sobretudo militares, transitando 
para modelos democráticos de governo. Em meio a uma crise econômica orientada pela hiperinflação, esse processo 
ocorre buscando uma solução imediata que acaba por corresponder à atração de investimentos privados 
[principalmente externos] a partir das privatizações dos bens públicos e dos serviços de infraestrutura urbana. 
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locais e em um dos principais campos de negociação público-privado" [PORTAS, 1993, p. 7]. Indo mais 
além, segundo colocado pelo governo local, a ação política seria estabelecida para que, inclusive, a 
produção científica pudesse ser "deslocada do eixo universitário para desenvolver-se na comunidade, em 
parceria com a administração pública e iniciativa privada". [PALOCCI FILHO, 1996] 

Assim, os empreendedores "que tenham visão detalhada dos novos tempos" se beneficiariam de um 
espaço aberto a ser ocupado em seis áreas de atuação, listadas no Projeto Ribeirão Preto 2001 como: Polo 
de Alta Tecnologia – POLTEC, Zona de Processamento de Exportação - ZPE, Polo Industrial, Terminal 
Intermodal de Cargas, Implantação de Consórcio de Municípios e Centro Municipal de Convenções. Tais 
equipamentos seriam implantados, segundo o Projeto, em áreas junto a rodovias importantes [conectando 
Ribeirão Preto ao mercado nacional e internacional através não apenas destas, mas do Terminal Intermodal 
de Cargas, um dos equipamentos propostos, que integraria os transportes: rodoviário, ferroviário, aéreo e 
fluvial], além das facilidades declaradas para o assentamento de indústrias e da já existente concentração 
de mão de obra qualificada [devido aos Conjuntos Habitacionais próximos às áreas determinadas para tal], 
criando necessariamente, portanto, uma espécie de 'ilha de produção' localizada especialmente na região 
Leste/Noroeste da cidade.  

O intenso uso do Anel Viário como determinante na localização destes 'equipamentos estratégicos' deixa 
ainda mais clara a referência da cidade de Atlanta [EUA] como modelo desta nova fase de gestão da cidade 
visto que, também em Ribeirão Preto, os novos subcentros ocorreriam preferencialmente ao longo do Anel 
Viário 'pela grande acessibilidade que ele propicia' [no caso da cidade norte-americana, o Anel Viário 285]. 
Ao defender esta ideia que permite, enfim, o controle do tempo e do espaço em favor do mercado [princípio 
da acumulação flexível colocada por Harvey], o projeto Ribeirão Preto 2001 aponta que "essa 
descentralização visa evitar o colapso da infraestrutura já saturada da área central em função do excessivo 
adensamento / verticalização, enquanto propicia um melhor equilíbrio entre áreas construídas e áreas 
verdes. Evita ainda as deseconomias decorrentes da aglomeração intensiva [o tempo perdido no trânsito 
lento, o alto consumo de combustível, o aumento da poluição, o stress etc.]." [RIBEIRÃO PRETO, 1996] 

 Desta forma, o Projeto destaca Ribeirão Preto como uma cidade que preencheria todos os requisitos 
necessários para o recebimento destes equipamentos, tais como o Polo de Alta Tecnologia: a cidade sedia 
importantes centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; apoia indústrias através da prestação de 
serviços, difusão e transferência de tecnologia; está situada junto a rodovias importantes; oferece 
facilidades para o assentamento de indústrias e conta com uma concentração significativa de mão de obra 
qualificada, além de se configurar como centro regional que significaria, especialmente, uma concentração 
de consumidores com renda muito superior à média nacional. [RIBEIRÃO PRETO, 1996] 
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Para isso, determina o papel do governo municipal para garantir - em conjunto com o governo do Estado e 
com o governo Federal — a implantação do POLTEC em Ribeirão Preto: a infraestrutura das áreas 
industriais já existentes seria otimizada, novos parques industriais seriam criados, seria implantada uma 
política de fomento às pequenas e médias empresas — com infraestrutura de apoio para as 'incubadoras' 
de empresas de alta tecnologia e a cooperação e o intercâmbio tecnológico entre as universidades e 
empresas seria incentivado, bem como a pesquisa e desenvolvimento tecnológico.  

Tal implementação é considerada especialmente importante, para o Projeto, devido, como colocado, ao 
momento de globalização acelerada da economia, à instalação do MERCOSUL — visando a integração do 
mercado latino-americano — e ao papel considerado então decisivo do Brasil junto à NAFTA, UE e APEC. 
O Projeto promove Ribeirão Preto, por fim, como uma cidade possuidora de 'massa crítica', caracterizando 
esta como "capacidade instalada, concentração de capital e recursos humanos", ou seja, uma 'cidade-
empresa' extremamente promissora frente às então atuais necessidades do capitalismo avançado e 
embasado na acumulação flexível. 

Vemos, assim, instalar-se em Ribeirão Preto uma política pública determinada pelo Governo Municipal que 
enaltece o acirramento da competição generalizada introduzida pelo capitalismo neoliberal entre as cidades 
em busca de investimentos privados, e sua justificativa na necessidade de inserção das cidades no circuito 
global. Desta forma, a adoção de estratégias é potencializada pelo governo municipal, nitidamente ligado ao 
novo modelo de gestão urbana vigente, orientando assim a produção de espaços na cidade a partir de 
técnicas como o Planejamento Estratégico e o City Marketing: o solo urbano conhece uma intensificação da 
noção de mercadoria, cuja função de atração de capital torna-se primordial. 

Seguindo a mesma noção, após ser regulamentado em 1993 e citado no Projeto Ribeirão Preto 2001, o 
programa de Zonas de Processamento de Exportações, segundo colocado, estaria sendo implementado 
pela maioria dos Estados detentores de quatorze autorizações até então já concedidas através de parcerias 
público-privadas. Tais polos de produção industrial — ou ZPEs — seriam voltados prioritariamente, 
portanto, para a exportação, para o mercado externo: através de todo tipo de incentivos, estímulos e 
isenções fiscais as indústrias seriam "o mais competitivas possível no mercado internacional", assim como 
a captação de tributos menos expressiva seria compensada pela geração de empregos, 'troca' esta muito 
comum à política neoliberal, agora determinada pela acumulação flexível de capital. A competitividade 
estaria, portanto, relacionada muito mais ao mercado em que se inseririam que à qualidade urbana 
propriamente dita, enquanto fator de elevação da qualidade de vida da população residente, dentre estes 
os próprios trabalhadores beneficiados apenas pelo emprego gerado, mas ainda destituídos de benefícios 
públicos nas cidades. 
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O Polo Industrial dimensionado e equipado adequadamente, dependente da anterior implementação do 
POLTEC e da ZPE citados, adicionaria condições para melhorar a eficiência, qualidade e competitividade 
das 'indústrias modernas', tendo em vista a redução das áreas de estocagem de matérias-primas e de 
produtos acabados, e da terceirização de serviços necessários ao seu funcionamento. Coloca-se que os 
lotes industriais atuais seriam muito menores e que os serviços necessários para o funcionamento das 
empresas poderiam ser compartilhados em regime de condomínio, o que possibilitaria a concentração das 
indústrias, gerando assim mais uma vantagem competitiva para as mesmas: implantado na Zona Leste, 
teria ainda o escoamento de produtos extremamente facilitado, assim como, mais uma vez, o acesso 
também facilitado para a "grande massa de trabalhadores concentrada nos conjuntos habitacionais" devido 
à proximidade do local de trabalho ao local de moradia e, ainda, do Terminal Intermodal de Cargas.  

O território urbano, então, se configuraria através deste discurso por uma 'descontinuidade conectada' pela 
política rodoviarista de transportes, porém com acessibilidade facilitada a uma parcela específica da 
população: neste caso, além do escoamento de produtos, aos trabalhadores ao local de trabalho, e quase 
nada mais, visto que, ainda segundo Projeto apresentado, os principais equipamentos culturais, por 
exemplo, estariam concentrados na área central da cidade – especificamente na Área Especial do 
Quadrilátero Central [AQC], determinada pelo Plano Diretor de 1995. A tendência aqui apresentada seria, 
enfim, a setorização presente em todos os espaços urbanos propostos e/ou existentes: esta apresentaria 
assim eixos claros através da homogeneização de tipos, de gostos, de pessoas, de culturas etc., 
eliminando desta forma os conflitos humanos, extremamente necessários às discussões e elaborações de 
políticas públicas realmente adequadas à realidade existente. 

Em relação à implantação do Consórcio dos Municípios do Rio Pardo, Rio Mogi e Médio Rio Grande que, 
recuperados e navegáveis, possibilitariam a definição de uma 'política conjunta' para aspectos como o 
tratamento de esgoto doméstico, industrialização e tratamento dos efluentes, geração de energia e redes 
de distribuição, hidrovias em trechos localizados e uso para lazer e recreação, seria estratégica, também, 
em termos regionais, a criação da política conjunta defendida pelo Projeto apresentado, para fins da 
acumulação flexível já citada. 

Ainda, a proposta do Centro Municipal de Convenções como locus privilegiado de debates e intercâmbio de 
experiências visando o desenvolvimento integral do potencial de Ribeirão Preto – cuja operação também 
deveria se dar de acordo com uma política estabelecida em parceria entre a administração pública e a 
iniciativa privada – visaria, segundo colocado, "sempre promover Ribeirão Preto nos cenários regional, 
estadual, nacional e internacional como uma cidade saudável, com excelente qualidade de vida e grandes 
oportunidades de negócios, atraindo capitais e novas empresas".  
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Único equipamento 'cultural' proposto para a área – haveria um pavilhão de exposições em anexo, para 
congressos, simpósios, seminários, feiras, exposições, lançamentos, shows e outros eventos –, configura-
se, contudo, como mais um equipamento estratégico para alavancar o 'turismo de negócios', com "reflexos 
imediatos sobre a economia local, no comércio, na hotelaria, no setor de restaurantes, lazer e 
entretenimento, estimulando o transporte aéreo e a locação de veículos criando também no setor de 
serviços, novas oportunidades de negócios, atraindo empreendedores e investimentos, dinamizando o 
mercado de trabalho". Ou seja, não idealizado para a classe trabalhadora que, como o próprio Projeto 
menciona, habita as proximidades do local, visto que o Centro de Convenções estaria localizado na Zona 
Norte, próxima a conjuntos habitacionais da COHAB e Nova Rodoviária. 

Tais equipamentos teriam, na verdade, o nítido objetivo de suporte à Agrishow como o evento que melhor 
caracteriza a questão cultural de importância para a governança urbana da cidade, fundamental para 
entendermos o caráter de ampliação da cultura e do seu caráter mercadológico: a produção agrícola, como 
a cultura, torna-se dispositovos para a economia e a reprodução do capital. 

Nota-se, assim, não exatamente uma ausência de planejamento urbano, mas o seu uso em prol da elite 
econômica ou, ainda na melhor das hipóteses, simplesmente que a artificialidade e invisibilidade desse 
planejamento são uma constante existente ao longo do século XX, visto que as ações aqui propostas 
jamais foram implantadas integralmente, mas apenas aos poucos, ou selecionadas a partir de uma visão 
puramente econômica de planejamento. Essa situação pode ser verificada, nos anos 1990, a partir da 
leitura das leis e normas do Plano Diretor elaborado em 1995 para a cidade, cuja estrutura reforça a 
apropriação segmentada dos benefícios urbanos e da cidade como um todo.  

 
Figura 90 - Esquema geral do projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento. RIBEIRÃO 
PRETO, 1993-1996. 
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Há, ainda, que se ressaltar o uso dos estudos realizados desde a década de 1960 [ou mesmo 1940-1950, 
se for levado em consideração o 'Plano Diretor' de José de Oliveira Reis] de forma compilada e flexibilizada 
em nome de um sistema de acumulação capitalista tardio: além disso, nitidamente deturpado, visto que, à 
época de sua elaboração, ser outra a noção de Planejamento existente: voltada para a cidade como um 
todo, mesmo que já segregada espacialmente, porém não estando, ainda, à “venda”. Obviamente já 
havendo uma série de privilégios em relação ao transporte individual e a uma política predominantemente 
rodoviarista [vê-se que, apesar de existente e bastante desenvolvido, o plano de transporte cicloviário 
nunca foi implantado integralmente, mas apenas de forma fragmentada], mas esta ainda embasada na 
crença em uma maior e mais rápida possibilidade de circulação, além do desde sempre existente vínculo 
entre economia, constituição urbana e produção social do espaço. 

Como podemos observar em Faria [2010], que faz uma análise de Ribeirão Preto [1895-1930] enquanto 
uma cidade em construção através do discurso da higiene, beleza e disciplina na modernização 'Entre 
Rios', a 'cidade' considerada para as ações de embelezamento, sanitarismo e organização pública era 
aquela existente 'entre os rios' [situação do atual quadrilátero central]: para 'além' dos rios, existia então 
uma cidade de trabalhadores e equipamentos públicos considerados 'insalubres', tais como os hospitais, 
cemitérios, matadouros etc, que não receberiam o mesmo tratamento. Além disso, a esfera pública ribeirão-
pretana é formada na fase do “coronelismo” e da política “café-com-leite” da República, através da qual os 
grandes fazendeiros manipulavam a política utilizando mecanismos que os beneficiavam nos âmbitos 
econômico e político, o que não deixa de ser expressivo da incompletude da própria esfera pública, 
consubstanciada seu caráter autoritário e excludente. 
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2.1. O 'CENTRO' EM SEIS MOMENTOS 

Para dar continuidade à discussão sobre os resultados das iniciativas do empreendedorismo urbano – em 
Ribeirão Preto – anteriormente colocados, será ainda necessário inserir um outro elemento: o  Concurso 

Público de Ideias para a Renovação Urbana da Área Central, realizado em 1991. Este poderia ser 
facultado, por alguns, como um dos primeiros indícios de uma nascente necessidade de 'requalificar' a área 
central, talvez balizada por experiências externas, talvez necessária para a valorização dos 
empreendimentos imobiliários verticalizados e de 'alto padrão' que passavam a ser construídos na área do 
centro expandido [Higienópolis] na década de 1990, ou ainda talvez resultante da percepção dos resultados 
– para a área central – do 'planejamento' até então vigente ou ausente. Isso devido ao fato de 
reconhecermos a não aplicação das propostas de planejamento urbano desenvolvidas desde a metade da 
década de 1940 [com o 'Plano Diretor' de José de Oliveira Reis] e da aplicação – em partes – dos planos 
elaborados posteriormente, tais como o Plano Viário [desde a década de 1960] e o Plano de Ação Imediata 
de Trânsito e Transporte  [PAITT, de 1978]1, cuja aplicação se ateve à questão rodoviarista da implantação 
de vias expressas e do Anel Viário, sem levar em consideração os parques2 propostos como forma de 
ocupação das margens dos córregos – como áreas de lazer –, tampouco a implantação de ciclovias ao 
longo destes, entre outros.  

Ainda em relação à área central temos que colocar que, apesar do parcelamento de grandes áreas da 
cidade desde a década de 1960 [quando surgem — para a elite — os bairros planejados da Ribeirânia3, no 
setor sudeste, e o Parque Industrial da Lagoinha, no setor leste, e — para as classes menos favorecidas — 
o Jardim Independência  e o Monte Alegre, nos setores nordeste e noroeste], do surgimento dos primeiros 
condomínios horizontais fechados já na década de 1930 [por exemplo, o Quinta da Alvorada, na Zona Sul, 

                                                             
1 Segundo o arquiteto Carlos Alberto Gabarra, em entrevista à autora, as propostas do PAITT foram desenvolvidas 
desde o Plano de Vias – década de 1960 – sendo, portanto, uma compilação do trabalho desenvolvido desde a 
criação da comissão chefiada pelo engenheiro Carlos Chaves e pelo arquiteto Mário Reginato. Foi desenvolvido pela 
Coderp [1978] – contratada pela Administração do então prefeito Antônio Duarte Nogueira – que, por sua vez, visava 
criar uma Diretoria de Serviços de Trânsito que coordenaria toda a política municipal de trânsito e de transporte, com 
dotação orçamentária própria. O Plano de ordenação urbana abordaria, inclusive, os aspectos correlatos a trânsito e 
transporte, tais como vias exclusivas para pedestres, arborização, comunicação visual etc. O texto do PAITT confirma, 
enfim, o trabalho da comissão do Plano de Vias de 1960: "Os antigos leitos da ferrovia foram desativados e destinados 
a fazerem parte do complexo viário. O mesmo destino tiveram os fundos de vale, agora reservados às vias arteriais, 
executadas ou em planejamento de execução. O traçado da malha viária dividiu a cidade em 9 setores político-
administrativos, com aproximadamente 10 km2. Cada um desses setores recebe atenção especial no que toca ao 
aparelhamento urbano e comunitário. Os equipamentos comunitários estão sendo localizados dentro desse esquema 
de setores, de modo que a população não precisa cruzar as vias expressas ou arteriais para fazer suas compras, 
frequentar escolas, hospitais, pronto-socorros, igreja, lazer e outros equipamentos públicos". Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO, 1977-1983. PAITT. Disponível no Arquivo Histórico Público Municipal de Ribeirão Preto.  
2 Para uma análise da implantação dos parques em Ribeirão Preto, ver Gomes [2013]. Acesso em 23/10/2014. 
3 Que, criado em 1966 e localizado distante do núcleo urbano central, mas próximo a vias de acesso a este, seguia o 
modelo americano de family neighbourhood idealizado na década de 1930 por Clarence Perry e projetado por Henry 
Wright e Clarence Stein, nos Estados Unidos: o modelo teria sido amplamente difundido no Brasil, principalmente por 
meio da Cia. City de Desenvolvimento.  
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para além do Anel Viário] e dos novos bairros planejados, como o Jardim Canadá e a City Ribeirão também 
pelo sentido sul, além do grande desenvolvimento da Zona Norte através da implantação de grandes 
conjuntos habitacionais na década de 1980, temos o seguinte, colocado pelo texto de justificativa de 
revisão do Plano Diretor de 2014: 
 

Esta questão do adensamento também modificou o quadrilátero central de Ribeirão 
Preto, que passou a se caracterizar por um alto índice de edificações verticalizadas e, 
na década de 90, esta verticalização foi a característica principal do seu 
desenvolvimento urbano, não só no centro, mas em diversos pontos da cidade.[...] 
O quadrilátero central, área compreendida entre as avenidas Nove de Julho, Jerônimo 
Gonçalves, Francisco Junqueira e Independência, sofreu um grande adensamento 
ocupacional na década de 1990 devido à verticalização acelerada. O adensamento 
ocupacional também proporcionou um adensamento populacional, aumentando a 
demanda e eficiência dos serviços urbanos da área [...], pois a legislação sobre 
edificações verticalizadas favoreceu a ocupação dessa área, mesmo com o custo da 
terra mais elevado que em outros setores. [RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 51]. 
 

Sabemos que, desde sua origem, as sucessivas expansões do núcleo urbano e as consequentes 
setorizações funcionais e sociais da cidade de Ribeirão Preto possuem relação com o desenvolvimento 
econômico do município. Este é obtido – enfim – através de também sucessivos processos de tentativa de 
estruturação e reestabelecimento da qualidade econômica que ocorrem desde a conformação da mesma 
[CALIL, 2003]. 

Referente ao desenvolvimento econômico da cidade de Ribeirão Preto, resumidamente, temos que: 

 Data do último quartel do século XIX a implantação da economia cafeeira na região, 
com seu auge nos anos 1920. Desta década a 1940 ocorreu diversificação da 
produção agrícola na região. Essa situação teve importantes desdobramentos na 
economia do município nos vinte anos subsequentes, entre as décadas de 1940 e 
1960, com o desenvolvimento da agroindústria, uma das bases econômicas mais 
significativas da região. [...] A evolução agroindustrial do município culminou no 
surgimento da indústria sucroalcooleira, implantada em Ribeirão Preto a partir dos 
anos 1960 e estruturalmente ligada à indústria metal-mecânica, a qual se consolidou 
na região na década de 1980 [FIGUEIRA, 2013, p. 13-14]. 
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           Núcleo Original 

 
               1910/1919 

 
                  1920/1929 
 

 
           1930/1939   

             1940/1949  
 

               1950/1959  

 
                1960/1969  

 
                1970/1979  
 

 
               1980/1989  
 

Figura 91 – Sequência de Mapas com demonstrativo da Evolução Urbana ao longo das décadas tendo como 
referência o mapa atual do município e as rodovias que circundam a área urbana. Elaborado por técnicos da 
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 28. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO PLANO 
DIRETOR DE RIBEIRÃO PRETO.  
 

Consequentemente, após o período que a cidade desenvolve uma indústria metal-mecânica vinculada às 
exigências tecnológicas da indústria sucroalcooleira, passa a atrair, ainda, um grande número de migrantes: 
"a expansão da cana-de-açúcar e de seu processamento teve efeitos profundos na estruturação do espaço 
regional, com a substituição de outras culturas pela cana-de-açúcar [monocultura], a valorização das terras, 
a maior concentração fundiária, a substituição da mão de obra permanente pela temporária residente na 
cidade e o aumento dos fluxos migratórios, destacando-se o movimento sazonal na época da safra.” 
[TRONTO, 2008]. Acompanhando, portanto, o desenvolvimento econômico citado, as mudanças espaciais 
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–  focadas primeiramente e sobretudo no centro da cidade – seguem as periodizações brevemente 
relatadas a seguir, aqui colocadas com embasamento nos estudos de Faria [2010] 4 e alguns outros atores. 

2.1.1. PRIMEIRO ATO – A FORMAÇÃO DO NÚCLEO URBANO ORIGINAL: A PRAÇA XV. 

A partir da atual Praça XV de Novembro Ribeirão Preto se desenvolveu como cidade: demarcada e 
planejada como tabuleiro linear, pode-se dizer que esta organização espacial inicial foi definida pela 
implantação do edifício da Igreja Matriz, construída no local [um imenso quadrilátero aberto] em 1868 
justamente pela vontade dos fazendeiros de café, já instalados na região dominada por enormes latifúndios, 
e que viam no desenvolvimento urbano a garantia de crescentes investimentos e lucros. Tal data marca, 
também – e por este fato –, o início da transformação do ambiente rural característico da localidade já então 
fundada como cidade [em 1856, a partir de núcleos fazendeiros de criação de gado]: a primeira ordenação 
urbanística para a ocupação se dá, portanto, no entorno deste Largo, área ocupada apenas pela Igreja 
construída.  

Desta forma, tanto os arruamentos quanto as edificações começariam a se formar a partir do espaço 
público do Largo da Matriz; isso não como obra do acaso, mas definido segundo as constituições 
eclesiásticas - únicas normas que regiam o espaço público até a constituição da primeira Câmara Municipal 
– em 1874: segundo estas, as ruas estariam sempre no sentido longitudinal ao Largo da Matriz e no sentido 
transversal eram abertas as travessas. Além disso, a Praça, com a Matriz, deveria se localizar 'entre rios' 
para que houvesse água perto do povoado, em um platô na encosta destes para que a igreja ficasse em 
destaque na paisagem em relação aos outros edifícios que o povoado construísse. A partir do final do 
século XIX, entretanto, o largo não seria mais exclusivo da Matriz: ali se projetou e edificou, por iniciativa 
dos grandes políticos e fazendeiros, o Teatro Carlos Gomes, inaugurado em 1897, fato este que marcaria o 
nascimento da 'dimensão pública' na cidade.  

Nesse momento, o espaço já havia passado por alguns ordenamentos impostos pela Câmara Municipal 
[recém-criada] devido principalmente às necessidades lançadas pelas questões relativas à higiene 
municipal e saúde pública, e à falta de infraestrutura urbana necessária à cidade que se modernizava, não 
através de um processo ‘natural’, mas através de um projeto de modernização idealizado e fortemente 
buscado pelos poderes locais.  Segundo Faria, a inauguração da Praça ajardinada [em 1901] representou, 
por exemplo, não apenas a concretização de uma área dedicada às horas de lazer e sociabilidade, mas de 
uma área que iria se consolidar como grande símbolo da modernização em processo [FARIA, 2010, p. 84]. 

                                                             
4 Faria [2010] empreendeu uma análise das transformações urbanas na cidade baseada no discurso que orientou tal 
processo [através de relatórios municipais e publicações], explicita a forma como as modificações urbanas sugeridas 
refletiam os problemas da cidade sendo tratados em virtude dos interesses dos fazendeiros, porém apresentados 
como de interesse coletivo: para a elite cafeeira o município necessitava de um ambiente urbano propício ao seu 
desenvolvimento.  
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Figura 92 – Representação do Núcleo Urbano original da cidade de Ribeirão Preto em 1874. A imagem mostra a 
localização da Matriz e do Largo da Matriz, que conformavam a Praça XV de Novembro. Fonte: Figueira [2013, p. 17] 
[modificada pela autora]. 
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Figura 93 – Largo da Matriz [esquerda], 1898. Local atual: 
Praça XV de Novembro. Primeira Igreja Matriz [esquerda], 
1898. Local atual: Fonte luminosa da Praça XV. Fonte: 
Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 

 

 

 
Figura 94 – Inauguração do Jardim Público, 
idealizado por Augusto Ribeiro Loyola,localizado 
entre as ruas Álvares Cabral, General Osório, Tibiriçá 
e Duque de Caxias. Data: 1902. Fotógrafo: João 
Passig 
Local atual: Praça XV de Novembro. Fonte: Arquivo 
Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 
 

 
 
Figura 95 – Largo da Igreja Matriz durante festa religiosa em 
louvor a São Benedito. Data: abril de 1904. Fotógrafo: João 
Passig. Local atual: atual Praça XV de Novembro. Fonte: 
Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 

2.1.2. SEGUNDO ATO – PRIMEIRA EXPANSÃO DO NÚCLEO URBANO: A FERROVIA. 

O segundo movimento de urbanização da cidade veio com a instalação da Companhia Mogiana de 
Estradas de Ferro, em 1883, às margens do Córrego Ribeirão Preto. Tal implantação provocou uma nova 
vertente de expansão da cidade em direção a uma região que era anteriormente considerada ‘fundo’ da 
cidade, devido ao fato de a Igreja Matriz estar ‘de costas’ para a área,  além de ter definitivamente inserido 
Ribeirão Preto na rota do café e na rota dos imigrantes. A partir de então, os gastos públicos direcionam-se, 
com o apoio da opinião pública formada através de debates públicos e da Imprensa, à concretização deste 
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ambiente urbano, que acabava de receber o elo de ligação que faltava na consolidação do desejo da 
modernização: o trem.5 

A ferrovia legitimou, então, todos os discursos de elaboração dos programas de melhoramentos urbanos, 

concentrados na região central da cidade: era o motivo final e necessário para que o centro finalmente, e 

sem objeções, adquirisse uma configuração moderna. Além disso, trazia uma nova população, novos 

produtos e especialmente um novo ritmo de transformações espaciais, sociais e geográficas para a cidade, 

do qual não havia como [e não se desejava] escapar. A partir de então o quadrilátero do Largo da Matriz se 

expande até o Edifício definitivo da Estação Mogiana seguindo um projeto de cidade moderna 

detalhadamente elaborado e efetivamente construído pela ação pública baseada em decisões da elite local: 

surge a possibilidade 'livre' ou legitimada de criação de um ambiente urbano caracterizado pela ordem, pela 

higiene e, mais tarde, pela beleza. A ferrovia é esse momento de ruptura, a significação fundante dos 

princípios modernizadores do discurso oficial do imaginário urbano: além disso, é o momento de aceitação 

definitiva, por parte da população de Ribeirão Preto, dos benefícios para a cidade idealizados por seu 

público estruturante [a burguesia cafeeira], que assim pode ser entendida, pois era composta pelos grandes 

produtores de café, que iam diversificando suas ações através de negócios urbanos, incorporando a cidade 

e as relações comerciais necessárias para o escoamento da produção [VILLARDO, 1986]. 

Apesar de não imediatas [de acordo com Faria, por um tempo algumas fazendas tiveram mais infraestrutura 
do que os espaços urbanos], a questão que se trata é a preferência declarada por esta região, e por 
nenhuma outra além desta, na escolha das localidades que receberiam a aplicação dos investimentos 
públicos: a priorização de embelezamento urbano, principalmente, refere-se às ruas que compõem o 
entorno que vai do Largo da Matriz à Estação Mogiana. Neste momento também se começa a ordenar o 
uso de comércio e serviços em relação ao uso religioso dos espaços: as festas eclesiásticas não deveriam 
sofrer concorrência de nenhuma espécie; portanto, os horários de funcionamento de comércio e algumas 
casas de diversões que surgem no perímetro urbano passam a ser controlados.  

                                                             
5 A chegada da ferrovia a Ribeirão Preto faz parte da organização de empresas ferroviárias, no final do século XIX, 
com vistas a atender as demandas por transporte rápido e seguro para o escoamento do principal produto de 
exportação da província – o café – até o porto de embarque, com destino ao mercado internacional. Para tanto foram 
definidas, pelo Estado, as zonas de privilégio, nas quais ocorreu um verdadeiro zoneamento da porção norte/oeste do 
território paulista sendo a região norte [da qual faz parte Ribeirão Preto, além de Amparo e Franca] determinada como 
zona de privilégio da Companhia Mogiana, cujas estradas de ferro, passando por Minas Gerais, iam até a cidade de 
Araguari, em Goiás.  
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A preocupação urbana com o eixo entre o grande Largo e a Estação Mogiana, conectados pela Rua 
General Osório, consolida esta como uma das principais vias urbanas, para qual boa parte dos recursos 
públicos em melhoramentos se destina. Nesta linha contínua que faz junção do grande espaço livre da vida 
social e cultural da cidade, a Praça XV de Novembro, até seu outro extremo, espaço da vida econômica e 
do progresso, a Praça da Estação, estaria representada toda a dinâmica urbana daquela que já era 
considerada pelos seus promotores a “Capital D’Oeste”. Nesta mesma rua, além de edificações residenciais 
e de serviços profissionais, secos e molhados, hotéis, farmácias e alfaiatarias, as pessoas transitavam de 
um lado a outro, entre os negócios e passeios pelas vitrines e suas mercadorias em exposição. Era um 
momento de afirmação da burguesia cafeeira paulista e sua monopolização do espaço urbano estruturante 
da vida pública. 

 

 
Figura 96 – Acima, fachada da estação por volta de 1930. 
[Foto do Arquivo Público e Histórico do Município de 
Ribeirão Preto, publicada no jornal A Cidade de 8/11/2006]. 

 
Figura 97 – A famosa rotunda e o pátio de Ribeirão, 
em 1963. Entre a cidade e o pátio, vê-se na foto a 
linha do ramal de Guatapará. Foto cedida por Ivan 
Roberto de Siqueira Jr. de Ribeirão Preto. Arquivo 
Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 

 
Figura 98 – Estação e parte do pátio de Ribeirão Preto, entre 
os anos de 1900 e 1905 [Cartão postal]. Arquivo Público e 
Histórico do Município de Ribeirão Preto. 

 
 
Figura 99 – Plataforma da estação, c. 1910. Álbum 
da Mogiana, Museu de Jundiaí. Disponível em: 
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/ribpreto.html>. 
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Figura 100 – No centro da foto, a enorme plataforma da 
estação, em 1949. Arquivo Público e Histórico do Município 
de Ribeirão Preto. 
 
Figura 101 [ao lado] – Localização aproximada [ponto 
vermelho] da Estação Ferroviária de Ribeirão Preto, na 
região hoje conhecida por "baixada". Arquivo Público e 
Histórico do Município de Ribeirão Preto. Modificada pela 
autora. 

 

 

2.1.3. TERCEIRO ATO: TEATRO CARLOS GOMES DOS 'HOMENS DO CAFÉ' – E A EXPANSÃO DA 
VIDA BURGUESA 

Concorrente da Matriz, como já dito, surge o Teatro Carlos Gomes, e este é o momento em que a Praça XV 
de Novembro e todo o seu entorno começou a cumprir seu verdadeiro e perseguido papel na cidade 
urbanizada pela e para a burguesia local. Uma centralidade, um espaço que estava em construção, 
legitimado pelo moderno discurso da higiene, beleza e disciplina; oposição clara em relação aos moradores 
pobres da periferia em expansão, visto que, nem bem as obras de infraestrutura urbana da área central 
estavam realizadas, a Câmara já aprovava uma construção dispendiosa como o Teatro Carlos Gomes. 
Evidenciava-se, além da busca pela modernização, a preocupação 'excessiva' com a estética da cidade. 

O teatro, projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo caracterizava a imposição, ao ambiente urbano, 
dos desejos da elite cafeeira dominante e representação, através da arquitetura monumental e materiais 
imponentes, da capacidade de viabilização de 'seu' projeto de modernização da cidade através dos poderes 
políticos e financeiros que detém. O Teatro foi visto, por muito tempo, como extensão da vida burguesa, dos 
'espaços públicos' das salas de visitas: do interior das residências essa vida “pública” passa para o interior 
do Foyer e sala de espetáculo.  

Assim, não mais limitada como espaço de fé, a Praça XV assume características que a identificam com um 
ambiente de consagração do mundo moderno, cabendo ao seu entorno a localização preferencial da 
construção dos Palacetes urbanos dos fazendeiros [Residência Sinhá Junqueira, residência Camilo de 
Matos, Palacete Innecchi] que, agora sim, podiam se apropriar da cidade também como local residencial. 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

152 
 

Com a demolição da Igreja Matriz, para a qual estava voltada a frente do Teatro Carlos Gomes, em 1905, o 
teatro torna-se a principal edificação da praça, e a questão da praça como 'espaço de fé' desaparece 
completamente.   
 

 
Figura 102 – À esquerda Palacete Innecchi construído em 1929 [atual Banco Itaú]. À direita, sede social da 
Sociedade Recreativa inaugurada em 1908; entre os anos de 1956 e 1984 sediou a Câmara Municipal [atual 
MARP]. Local: Rua Duque de Caxias esquina com Barão do Amazonas. Arquivo Público e Histórico do Município de 
Ribeirão Preto. Data: 1930. [Registro: 281-APH-RP] 
    

As obras de melhoramento continuavam a se espalhar pela área urbana, especialmente nas áreas lindeiras 
à Estação Mogiana [por exemplo, melhorias na Praça Schmidt em troca de terrenos contíguos aos seus 
armazéns] e da Praça XV [calçamento da Rua General Osório, que faz ligação entre a Praça XV e a Praça 
da Estação] e obras para implementação de um acesso aos bairros periféricos ao centro da cidade, até 
então inexistente. Esta obra, em especial, é muito emblemática da exclusão sócio-espacial imposta aos 
'pobres incivilizados': as preocupações com harmonia do espaço e qualidade da obra não seriam incluídas 
na execução da ponte que dá acesso aos bairros de 'fora' do quadrilátero central, ou seja, além-rios. Além 
disso, pelas publicações observadas por Faria, fica evidente a preocupação em não facilitar 
demasiadamente o acesso dos moradores da periferia da cidade a locais como a Praça XV de Novembro, 
local onde, nos seus domingos de lazer, as 'famílias civilizadas e educadas' desfrutavam seu tempo.  

Somente este único acesso poderia significar a possibilidade do convívio ‘público’ ser atormentado por 
aqueles moradores: Faria observa, inclusive, na publicação do jornal A Cidade, de 1905, um artigo cujo 
texto é uma reclamação e pedido de um “corretivo enérgico da parte das autoridades, mesmo que setorne 

precisa uma postura municipal prohibindo alli a entrada dessa gente mal educada”. Isto porque, segundo o 
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autor do artigo publicado, enquanto tocava no jardim público a Banda Filhos de Etuerpe houve algum tipo 
de “visita” desse “elemento pernicioso”: “uma cafila de negras desoccupadas e attrevidas e uma molecada 

insolene que está pedindo colonia correcional”. Ainda complementa: “o jardim é de todos, mas todos os 
educados”.6 

Tal postura só pode ser obra de uma política urbana que transfere para as áreas periféricas apenas os 
equipamentos que não correspondiam aos desejos da burguesia cafeeira, responsável pela modernização 
da cidade: “representação do indesejável, tais construções e serviços urbanos deveriam localizar-se 
próximo àqueles cujo convívio social também era indesejável, e, mais que isso, um perigo. Assim, aos 
imigrantes e trabalhadores, pobres em geral, matadouros, hospitais e cemitérios. Ao nobre burguês 
urbanizado, teatros, palacetes, praças e vitrines” [FARIA, 2010, p. 90].  Estava legitimada, pelo poder 
público, a separação, da cidade, em dois espaços bem distintos não por acaso, mas produzidos com essa 
intenção: a delimitação destes espaços de convívio fazia-se enquanto havia uma cidade saneada e 
embelezada não condizente com a população incivilizada e sua cidade pobre e suja. Até mesmo a 
imprensa se indignava com a diversidade social na praça:  

Mistura de todas as classes: procura-se a Sociedade na Igreja e o que se vê é uma 
mistura de todas as classes. No jardim público, onde aos domingos reúnem-se 
famílias não há seleção, a confusão ainda é notável: pretos, brancos e mulatos. Gente 
limpa e gente das baixas camadas se acotovelam nas abas do elegante parque.7 

 

 

                                                             
6 Apud. Faria [2010, p. 105]. 
7 Artigo publicado no Jornal A Cidade, 10 de abril de 1907. In: Faria [2010, p. 106]. 
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Figura 103 – Vista da lateral [Rua Duque de Caxias] e fundos [rua Barão do Amazonas] do Teatro Carlos Gomes 
[inaugurado em 1897, quatorze anos antes do teatro da capital do Estado, e demolido em 1946]. Local: atual Praça 
Carlos Gomes. Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. Data: 1935. [Registro: 307 - APH-RP] 

 

 

2.1.4. QUARTO ATO: O THEATRO PEDRO II – DOS LUCROS DA CERVEJARIA – E A SEGUNDA 
EXPANSÃO DO CENTRO  

Pode-se dizer que as grandes obras que começaram a transformar o espaço visual da cidade iniciaram-se 
pontualmente com a construção e inauguração do Teatro Carlos Gomes, em 1897, e culminaram com a 
construção, pelo presidente da Companhia Cervejaria Paulista, João Meira Júnior, do Quarteirão Paulista, 
conjunto arquitetônico consolidado na primeira metade dos anos 1920 que consistia em um conjunto de três 
edifícios: um destinado ao Grande Hotel [de cento e quarenta e cinco quartos e, em cujo térreo, faceado 
para a praça, constaria de armazém, barbeiro e bar], outro ao Theatro Pedro II e o terceiro, ao Edifício 
Meira Júnior: em estilo eclético e voltados para um dos lados da Praça XV de Novembro, esse conjunto 
arquitetônico mudaria definitivamente a dinâmica e espacialidade desta. 

Outros importantes empreendimentos que, assim como no caso do Teatro Carlos Gomes, foram 
implementados com os recursos financeiros da iniciativa privada, no caso, não mais restritos ao capital 
agrário proveniente da produção do café, mas, também, do capital urbano das atividades comerciais e 
fundamentalmente industriais, foram as Cervejarias Paulista e Companhia Antarctica, respectivamente 
inauguradas em 1914 e 1911.8 

Segundo Faria [2010, p. 119], através das palavras impressas nos relatórios e jornais, “num olhar que 
sobrevoa a cidade por meio dessas mesmas palavras, pode-se absorver cada uma de suas preposições, 
cada lugar apropriado, destituído e [re]apropriado, que a modernização impôs ao ambiente urbano. Tais 
possibilidades de compreensão, por intermédio do discurso ideologicamente definidor da cidade moderna 
burguesa, a ‘Capital D’Oeste’, ‘Metrópole do Interior’, ‘Metrópole Comercial e Agrícola’ dos anos 1920, são 
também favorecidas pela incorporação de uma concepção de progresso, de cidade progressista, presente 
nos relatórios e também nos jornais.” 

Todo esse conjunto de obras há tempos presentes nos programas municipais, e que agora davam suporte 
material ao progresso municipal representavam duas ações sobre o território: limpeza e embelezamento da 
cidade. Nos anos 1920 os trabalhos de embelezamento estavam direcionados para as principais praças 
públicas da cidade que, já em fins do século XIX, não mais se caracterizavam como vazios, mas passavam 
por um processo de ajardinamento decorativo em todas as suas dimensões.  
                                                             
8 Aliás, segundo Faria [2010, p.118], o projeto do Quarteirão Paulista surgiu da vontade da Companhia Cervejaria 
Paulista de construir, na área mais nobre da cidade, no entorno da Praça XV de Novembro, dois edifícios: um Theatro 
de Ópera e um edifício que comportaria uma confeitaria e escritórios. 
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E é na espacialidade da Praça XV de Novembro que a cidade mais se sobrepõe em camadas de resíduos 
materiais, num tempo contínuo de intervenções urbanísticas e arquitetônicas, apropriada e transformada 
também por uma rede de sociabilidade diversa; implementada em sua integridade na administração do 
Prefeito João Rodrigues Guião, pelas suas próprias palavras impressas em relatório de 15 de janeiro de 
1926: 

Esse jardim, com sua profusa, bem distribuída e artística iluminação, as linhas 
irrepreensíveis de suas ruas, o verde maravilhoso de seu gramado, é sem contestação 
o orgulho da cidade e uma das mais belas praças do Estado de São Paulo [FARIA, 
2010, p. 123]. 

 

 
Figura 104 – Praça XV de Novembro em 1930, ainda com Teatro Carlos Gomes ao fundo. Fotógrafo Zerbetto, 
Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 30]. 
 

Nessa lógica exposta pelo então prefeito, a Praça XV é a representação definidora do discurso da higiene 
que sua arborização estabelecia; a representação do discurso da beleza que seus jardins e edifícios do 
entorno promoviam; a representação da disciplina exigida nos padrões sociais burgueses. Seus espaços, 
definidos pelo arruamento que desenha em seu interior os acessos conscientemente organizados, pela 
ordem e pelo controle, impunham aquela disciplina caracteristicamente repressiva. Espaço qualificado pela 
segregação social, que estabelecia lugares apropriados em função do grupo social a que se pertencia, era 
o cenário ideal e idealizado pela burguesia para sua atuação cotidiana, estritamente associada ao 
progresso municipal como representação da sua própria ação. Da mesma forma, inseria-se no projeto de 
cidade que os poderes públicos definiam como prioritários a Praça da Estação [em cujo entorno estavam as 
indústrias Companhias Cervejarias Antarctica e Paulista], como significação máxima da modernidade: a 
circulação, a velocidade. 
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Na década de 1920, como dito, constrói-se o mais imponente conjunto arquitetônico da cidade: o 
'Quarteirão Paulista'. Com a inauguração do Theatro Pedro II, cuja implantação é central na quadra frontal à 
Praça XV de Novembro [sendo emoldurado pelos outros dois edifícios, o Edifício Meira Júnior e o Palace 
Hotel – até então Central Hotel]9, o ‘cenário’ estava completo: a grande Praça XV, local das apresentações 
das bandas de música da cidade, dos passeios dominicais das 'famílias civilizadas' em seus jardins 
ornamentados, transformava-se nesse num imenso ‘átrio’ de distribuição da circulação não mais em um só 
edifício, mas em duas monumentais arquiteturas implantadas diametralmente opostas: Teatro Carlos 
Gomes [dos homens do café] e Theatro Pedro II [dos lucros da cervejaria].10  

Contornando essa rara conformação arquitetônico-urbanística organizada pelo trinômio teatro-praça-teatro, 
estavam os palacetes daqueles que, enriquecidos através do sucesso atividade agrária cafeeira e comercial 
desde finais do século XIX, não mais poderiam perder o espetáculo urbano do progresso. Vale lembrar que 
nesse momento a economia não se baseava mais apenas na produção cafeeira [atividade agrária], mas 
também, e cada vez mais, das atividades comerciais e de serviços sediados na cidade. A circulação de 
pessoas e produtos proporcionada pela implantação da ferrovia [instrumento dessa articulação] fazia com 
que Ribeirão Preto adquirisse um caráter cada vez mais centralizador e articulador, em uma escala até 
mesmo interestadual: apesar disso, hotéis, bares, cafés, cabarés, teatros, cinemas e restaurantes ainda 
dependiam da circulação de capital gerada pela atividade agrícola cafeeira.      

Observa-se que, mesmo com a crise do café e queda da bolsa de valores, em 1929, as obras de 
melhoramentos na cidade de Ribeirão Preto continuavam a serem executadas, especialmente aquelas 
destinadas ao embelezamento da cidade, tamanha era a valorização deste tipo de atuação pública. Afinal, 
as imagens do progresso da metrópole do interior, construídas textualmente e iconograficamente pela 
imprensa e poderes públicos não podiam ser abandonadas [é dessa época a construção do Edifício 
Diederichsen, o primeiro edifício multipiso da cidade, também na Praça XV]. Em uma ação claramente 
propagandística do progresso municipal, as publicações articulavam – nas edições dedicadas à cidade de 
Ribeirão Preto – textos e imagens, tornando-os instrumentos de legitimação das ações da municipalidade e, 
portanto, das melhorias implementadas, assim como do desenvolvimento econômico da cidade: exemplo 
disso foi a publicação sobre a cidade na revista de propaganda brasileira no estrangeiro, a “BRAZIL 
                                                             
9 A obra do 'Palace Hotel' foi iniciada em 1924: localizado na esquina da Rua Duque de Caxias com Álvares Cabral, 
viria a compor o 'Quarteirão Paulista' de Ribeirão Preto. O proprietário do terreno e contratante da obra foi Adalberto 
Henrique de Oliveira Roxo, um importante comerciante de café estabelecido em Ribeirão Preto. Em 1927, o Central 
Hotel foi adquirido pela Cia. Cervejaria Paulista, empresa que comprou também o terreno paralelo ao hotel e começou 
a construir o Theatro Pedro II e o Edifício Meira Júnior [atual Pinguim]. Para estabelecer uma mesma linguagem 
arquitetônica dos edifícios, a fachada do Central Hotel foi reformada por volta de 1930, sendo o projeto de autoria do 
arquiteto Hipólito Gustavo Pujol Júnior. 
10 Segundo levantamento do jornalista Murilo Pinheiro, à época da redação de um livro sobre o Theatro, lançado em 
1996 pela Revide, o custo de construção do Theatro teria sido de oito milhões de dólares, o equivalente, atualmente, a 
vinte milhões de reais, pagos pela Cervejaria Paulista, segundo ele, em retribuição ao expressivo lucro que a 
companhia vinha tendo após ser instalada na cidade. Segundo depoimento do jornalista Op. Cit.: FUNDAÇÃO PEDRO 
II, 2014, p. 86.   
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MAGAZINE”, publicada em português e francês, cujo título é Ribeirão Preto – Le Pays Du Café [Anno V, 
Rio de Janeiro, n.57, 1911. Officinas Graphicas de Luxo de Cussac e Chaponet, Paris, 1911 apud FARIA, 
2010].   

Na mesma publicação, segundo Faria, surge a definição espacial para o limite urbanizado da cidade: em 
sua descrição, a fábrica de cerveja encontrava-se 'ao lado' da cidade; assim, entre a fábrica e a cidade, o 
limite da natureza definido pelo córrego Ribeirão Preto e o limite da técnica determinada pela estrada de 
ferro. Limites que definiam uma incompatibilidade física e social entre a cidade rica, bela e salubre da 
cidade pobre, feia e suja: tal incompatibilidade deixava claro que as possíveis novas relações sociais [visto 
que a cidade recebia cada vez mais trabalhadores migrantes de outras cidades e das fazendas da região], 
possibilitada pelo convívio coletivo nos espaços públicos da cidade, ou seja, nas praças e bosques, não 
iriam incorporar os trabalhadores, uma vez que, no imaginário elitista, eram a própria representação da 
doença e da sujeira; aspectos estes permanentemente combatidos em todos os discursos oficiais, em prol 
da modernização higiênica da cidade.  

Verifica-se que o discurso que permeia a construção da imagem de Ribeirão Preto como uma cidade 
moderna, realizado por uma burguesia que vai tornando complexas as suas operações, tornando-se 
agrária-comercial-industrial, é o mesmo utilizado para legitimar os melhoramentos realizados na área 
central da cidade em detrimento da periferia, ocupada pela população de trabalhadores braçais.  A 
construção de uma imagem legitimadora é assim concluída e completada, ao somar as imagens 
fotográficas ao discurso impresso [Relatórios da Prefeitura e Posturas Municipais], ou seja, quando o 
discurso da linguagem é somado ao discurso visual, ambos construindo um espaço que, conforme Lefebvre 
[1984], seria um espaço produzido. 

Tal construção não impedia, contudo, a formação de uma ‘outra’ cidade, que contornava os leitos dos 
córregos pelo lado de ‘fora’, a qual recebia a implantação de hospitais, cemitérios e matadouros, enquanto 
a área central [burguesia urbana] recebia teatros, palacetes e vitrines. Conformação perene, passada a 
primeira década do século XXI, podemos observar, ainda, a permanência daquelas duas cidades cuja 
organização teve início com a construção da segunda capela, a Igreja Matriz, na Praça XV de Novembro.  

Da década de 1920 à década de 1940 pode-se observar, ao mesmo tempo, a segunda expansão do centro 
[sendo a primeira aquela ocorrida da Praça XV em direção ao Largo da Estação Ferroviária]. Segundo Calil 
[2003], percebe-se o início dos deslocamentos dos segmentos de alta renda para regiões de usos 
habitacionais localizadas ao Sul do núcleo urbano original, constituindo o já citado bairro Higienópolis. Nas 
outras regiões da cidade conformaram-se os Bairros Campos Elíseos e Barracão [a Norte e Noroeste], Vila 
Tibério e Vila Virgínia [a oeste e a sudoeste], e Vila Paulista [a leste], estes ligados ao estabelecimento das 
classes menos favorecidas.  
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Já em setembro de 1946 concretizava-se a demolição do Teatro Carlos Gomes devido à falta de 
manutenção [abandono público] provavelmente devido à existência do Theatro Pedro II que, considerava-
se, cumpria todas as funções que o momento exigia. Em seu lugar é implantado um canteiro central, 
formando assim uma praça que mais tarde assume a função de terminal urbano de transporte coletivo 
[terminal Carlos Gomes], atualmente desativado para a reconstrução, novamente, de uma praça. O Theatro 
Pedro II também passou por obras de restauro, reforma e ‘modernização’ a partir de 1991 – ano de início da 
primeira etapa –, após ficar fechado longo tempo depois do incêndio de 1980 [na década de 1960 havia 
sido reformado para ser utilizado como cinema]. Na mesma direção, o Hotel Palace [que funcionou como 
hotel até 1992] passaria por restauração com proposta de ocupação por atividades culturais, 
transformando-se no Centro Cultural Palace, entregue à população, como tal, em outubro de 2011.11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 105 – Representação da cidade de 
Ribeirão Preto em 1935: "além do núcleo urbano 
original, verificam-se os bairros Campos Elíseos e 
Barracão [a norte e a noroeste], Vila Tibério e Vila 
Virgínia [a oeste e a sudoeste] e Vila Paulista [a 
leste], destinados às moradias dos extratos sociais 
mais baixos, e o bairro Higienópolis [a sul], 
ocupado pela elite local". Fonte: Figueira [2013, p. 
18]. [modificado pela autora] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 106 – Obras de construção da fábrica 
da Cia. Antarctica Paulista, inaugurada em 11 
de agosto de 1911. Arquivo Público e Histórico 
do Município de Ribeirão Preto. Data: 1911. 
Fotógrafo: Ernesto Kühn. 

 
                                                             
11 Após a aquisição e a reforma do prédio pela Cia. Cervejaria Paulista, o antigo Central Hotel passou a ser 
denominado Palace Hotel, permanecendo em funcionamento até o ano de 1992, quando encerrou as atividades. 
Em maio de 1982, a Resolução nº 32 do CONDEPHAAT, determinou o tombamento do Palace Hotel e do Theatro 
Pedro II. No dia 23 de julho de 1996 a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto permutou o Palace Hotel com a 
Antarctica e, então, iniciou-se o processo de recuperação do prédio acompanhado pelo Conselho Municipal de 
Cultura, responsável pela modificação da função da edificação [de hotel para centro cultural]. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/palace/i14centro_cultural.php>. Acesso em 18/10/2013. 
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Figura 107 – Praça XV de Novembro, Teatro Pedro II, Edifício Meira Júnior e Central Hotel [posteriormente 
denominado de Palace Hotel]: "Quarteirão Paulista". Arquivo Público e Histórico do Município de Ribeirão Preto. 
Data: 08/julho/1930. Fotógrafo: Rainero Maggiori. [Registro: 09-APH-RP] 
 

 

 
Figura 108 – Esplanada Theatro Pedro II, com Edifício Diederichsen ao fundo, trecho da Rua Álvares Cabral. Arquivo 
Photo Sport. Disponível em: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa Técnica de Revisão do Plano Diretor de Ribeirão 
Preto. p. 36. 

 
Figura 109 – Fase final da construção do Edifício Diederichsen, construído com a então inovadora técnica do 
concreto armado: foi o primeiro 'arranha-céu' da cidade, com seis pavimentos além do térreo. Concebido como 
edifício multifuncional, abrigou lojas, serviços, cinema, hotel, o 'Café Única' e o famoso 'Bar Pinguim', sendo a 
"expressão das atividades modernizadoras no interior paulista". Com uma das fachadas voltada para a Praça XV de 
Novembro, foi inaugurado em 1937. Local: rua General Osório esquina com Álvares Cabral. Arquivo Público e 
Histórico do Município de Ribeirão Preto. Data: 1936. [Registro: 291-APH-RP] 
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2.1.5. QUINTO ATO: A SETORIZAÇÃO DAS FUNÇÕES URBANAS NA REGIÃO CENTRAL  
 

Dos anos 1940 aos 1960 ocorreu, segundo Calil [2003] e Figueira [2013], a setorização das funções 
urbanas na região central, relevante basicamente nos setores da Estação Mogiana e da Praça XV. No 
primeiro setor se intensificou o uso do solo pelo comércio popular e atacadista, principalmente após a 
transferência da E.F. Mogiana e de seu complexo de edifícios [em 1967] para o vetor nordeste da cidade, 
nas proximidades da rodovia Anhanguera [SP-330]. A distância da localização inicial teria como objetivo 
eliminar a ‘barreira’ que dividia a cidade e gerava dificuldade de acesso aos bairros que se localizam nos 
seus prolongamentos: 
 

Essa decisão de mudança da estação eliminou o grande fluxo de pessoas e 
mercadorias, e as atividades que mantinham algum vínculo com o transporte 
ferroviário. Ou seja, as atividades que dinamizavam o setor da estação e o seu 
entorno, foram transferidas, entraram em decadência ou foram simplesmente 
eliminadas. A transferência das indústrias e comércio atacadista, localizados nesse 
setor, não se deve apenas à mudança da estação, mas também à prioridade dada ao 
transporte rodoviário, a partir desse período. Assim, muitas atividades que se 
localizavam junto à estrada de ferro elegeram áreas próximas às rodovias, com vistas 
a facilitar os fluxos de mercadorias. As atividades de comércio e serviços de apoio à 
ferrovia, tais como hotéis, pensões, restaurantes, bares, entraram em processo de 
declínio. Permanecem, no setor da estação, o mercado municipal, um terminal de 
ônibus urbano e algumas empresas tradicionais, como o setor comercial da Cia. 
Comércio e Indústria Antônio Diederichsen. O processo de mudança de usos, iniciado 
na década anterior, se acentua, com a ocupação por serviços inferiores dos edifícios 
desocupados, mantendo o caráter popular, e outros edifícios foram transformados em 
residência das camadas de baixa renda [CALI, 2003, p. 154]. 
 
 

Ao mesmo tempo, os deslocamentos dos segmentos de alta renda para a região Sul continuaram a ocorrer, 
o que causou um aumento das dimensões municipais. Sendo assim, além de residir no já citado bairro 
Higienópolis, a elite ocupava, à época, os bairros Jardim Sumaré e Alto da Boa Vista.  
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Figura 110 – Mapa elaborado por Figueira com loteamentos aprovados na cidade de Ribeirão Preto nas décadas 
de 1930 a 1959. O Jardim Sumaré [subsetor SUL-01] teria sido aprovado em 1948 e o Alto da Boa Vista [SUL- 01 e 
SUL-05] em 1954.  Fonte: Figueira [2013, p. 113]. 
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Figura 111 – Vista aérea do antigo núcleo urbano do município de Ribeirão Preto ou atual Área Especial do 
Quadrilátero Central [AQC] de Ribeirão Preto, delimitada pelo Plano Diretor da cidade, em 1995. A imagem 
[modificada por FIGUEIRA, 2013] – apresenta uma setorização funcional das atividades urbanas realizadas na área, 
conformando os seguintes setores: o da Praça XV de Novembro [na imagem, com contorno na cor amarela], o da 
antiga Estação Ferroviária Mogiana, localidade conhecida popularmente com “Baixada” [na imagem, com contorno na 
cor bege], e o do bairro Higienópolis [na imagem, com contorno na cor laranja, à direita], área da segunda expansão 
urbana do centro. [CALIL, 2003]. A imagem ilustra, ainda, a ocupação urbana de alta densidade existente nessa área, 
salientando a verticalização do local. Fonte: Figueira [2013, p. 16]. 
 

 
Figura 112 – Representação da cidade de Ribeirão Preto em 1949: a expansão urbana nas direções nordeste, 
norte, noroeste, oeste e sul. Fonte: Figueira [2013, p. 19]. 
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2.1.6. SEXTO ATO: O SURGIMENTO DOS SHOPPINGS E A INTENSIFICAÇÃO DA ELITIZAÇÃO DA 
ZONA SUL, A 'DESCENTRALIZAÇÃO'. 

Dos anos 1960 aos 1980 tais deslocamentos para a região sul se intensificaram ainda mais, o que 
estimulou – a partir da década de 1980 – "o surgimento de equipamentos para o comércio de luxo, tão 
comuns à cultura norte-americana, os chamados shoppings centers” [FIGUEIRA, 2013, p. 18].  

Assim, ao confrontarmos os primeiros processos de deslocamentos das camadas de alta renda e a sua 
relação com o deslocamento do centro, pode-se constatar que existe uma similaridade do processo 
registrado em Ribeirão Preto e nas metrópoles brasileiras: primeiro pela tendência de deslocamentos das 
camadas de alta renda para setores específicos das cidades – no caso na direção Sul –; segundo pela 
atração que exercem sobre o comércio e serviços de luxo, provocando, em um primeiro momento, a 
formação de ruas de comércio ao longo das vias que ligam seus bairros ao centro, independente do 
momento em que se realizou. A proliferação de Shoppings Centers e condomínios fechados são outras 
duas similaridades a serem discutidas e que, na verdade, vêm sendo levantadas por vários trabalhos 
acadêmicos finalizados ou em andamento.12 Contudo, pode-se afirmar – também através destes – que: 

Os movimentos migratórios da elite para área externas e ao sul do centro se 
intensificaram no período que vai da década de 1960 aos anos 1980, estando 
consolidados em meados de 1990. Deste período em diante, implantaram-se na 
região uma série de condomínios urbanísticos e loteamentos fechados – 
primeiramente horizontais e, sobretudo na década de 2000, os verticalizados. Mais 
recentemente, a partir da aprovação da Lei Complementar no 2.462, de 13 de julho de 
2011, os loteamentos fechados – até então irregulares – iniciaram processos de 
regularização na Secretaria de Planejamento e Gestão Pública do município. [...] Dos 
anos 1960 à atualidade, portanto, a movimentação dos segmentos de alta renda para 
a zona sul tornou-se recorrente. Paralelamente a esse processo ocorreu – 
primeiramente na década de 1980 e, depois, ao final dos anos 1990 – a implantação 
de equipamentos comerciais próximos aos novos bairros da elite, tais como o Ribeirão 
Shopping [de 1981] e o Novo Shopping [de 1999]. O Shopping Santa Úrsula, também 
de 1999, localiza-se no bairro Higienópolis, o qual constituiu-se na porção Sul da AQC 
– Área Especial do Quadrilátero Central [FIGUEIRA, 2013, p. 20]. 
 

A construção do primeiro shopping de Ribeirão Preto, o Ribeirão Shopping [1981], já havia causado um 
grande impacto no comércio da cidade ao constituir-se como ponto de encontro da população consumidora 
que antes utilizava o centro da cidade. A partir de então o ‘centro’ propriamente dito passou a ser utilizado 
quase que exclusivamente pelas pessoas que não tinham ‘condições’ de frequentar o Shopping [por todo 
controle que este tipo de espaço exerce direta ou indiretamente e que acaba por 'selecionar' seus 
frequentadores, fascinados pela sensação de 'conforto', 'ordem' e 'segurança' ao consumir], 
desencadeando desta forma processos de alterações dos usos funcionais e das camadas socioeconômicas 

                                                             
12 Cita-se como exemplos: as Dissertações de Mestrado de Calil [2003] e de Figueira [2013], além da Tese de 
Doutorado de Bezzon [2008]. 
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presentes no centro. “Ocorre, assim, a desfuncionalização parcial da área central a partir da década de 
1970, culminando na pulverização de funções urbanas em distintos locais da cidade" [FIGUEIRA, 2013, p. 
21]. 

Figueira salienta que esta 'desfuncionalização' estava associada à troca do perfil urbano do local, o qual de 
elitista passou a ser visto como popular o que, para atender determinados interesses, estaria associado à 
degradação urbana: 
 

Esse processo gerou um discurso distorcido, fundamentado na degradação do centro, 
que, por sua vez, forneceu subsídios para sucessivos deslocamentos dos segmentos 
populacionais de renda elevada que, até então, residiam principalmente no bairro 
Higienópolis e no seu entorno.  
Gestores urbanos utilizavam-se deste discurso articulado ao "inchaço" populacional da 
área central; ao aumento significativo de edificações destinadas a todo tipo de 
comércio, serviços e moradia para a população de baixa renda; à elevação no número 
de edifícios abandonados que não supriam, espacialmente, as necessidades das 
novas demandas econômicas; ao congestionamento causado pela exacerbação no 
uso de transportes privados e; à poluição gerada pela proliferação de indústrias e de 
veículos automotores no centro da cidade; para intensificar ações [de interesse do 
setor imobiliário] ligadas a oferta de novas localidades a serem ocupadas pela elite 
local [FIGUEIRA, 2013, p. 22]. 

O centro de Ribeirão Preto, contudo, jamais perdeu totalmente a 'importância' na realidade urbana da 
cidade, como podemos observar pela quantidade de eventos e equipamentos culturais que nele ocorrem e 
existem, além da localização de, ainda hoje, importantes elementos ou fatos urbanos [materiais ou 
imateriais] com os quais grande parte da população da cidade se identifica e busca, e que serão tratados 
posteriormente.  

2.2.  O 'CENTRO' DO CONCURSO, 1991  

Inicialmente cabe salientar um momento que, no início da década de 1990 [concomitantemente, portanto, 
ao processo de 'abandono' do centro pela elite em termos de habitação e 'consumo' além – obviamente – 
da criação dos discursos que passam a identificá-la com as novas regiões 'privilegiadas', atribuindo também 
a essas regiões características ‘nobres’ e, por isso, capazes de atrair uma população propositalmente 
homogênea], mostra que o centro da cidade possuía ainda grande ‘importância’ e influência nas ações 
públicas e privadas – capaz até mesmo de uni-las –,  e precisava ser 'renovado': trata-se do  Concurso 
Público de Ideias para a Renovação Urbana da Área Central, realizado em 1991 pela Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto [prefeito Welson Gasparini, PSDB – 1989-1992], junto com a Coordenadoria de 
Planejamento, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto [ACIRP] e Companhia de 
Desenvolvimento de Ribeirão Preto [CODERP].  
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A divulgação do resultado do concurso na conceituada revista PROJETO [abril de 1991, edição 140] mostra 
a importância do tema, crescente na década de 1990 e, no caso de Ribeirão Preto, em efervescente 
discussão no momento, apesar da crescente valorização de novas áreas. Isso visto que desde a década de 
1970 se inicia a reestruturação econômica, temporal e espacial das cidades, com o quase sempre 
'abandono' das áreas centrais da cidade em prol de outras, mais valorizadas. 

2.2.1. O THEATRO PEDRO II E A ESPLANADA: O ÍCONE COMO 'PANO DE FUNDO' E O 
'VERDADEIRO PALCO' 

Cabe aqui um longo parênteses para, ainda, salientar o fato de que o Theatro Pedro II [principal 
equipamento cultural da cidade desde a sua construção, em 1930, pela Cervejaria Paulista], à época do 
Concurso citado tinha a primeira fase de suas obras de restauração iniciadas [em 1991, ao fim do governo 
de Welson Gasparini], sendo reinaugurado em 1996, portanto já ao fim do primeiro governo de Antonio 
Palocci Filho.  

Importante dizer ainda que o uso do Theatro Pedro II, inicialmente construído como imponente e qualificado 
teatro de ópera – aos 'moldes' dos importantes teatros franceses da época –, o que – na verdade desde a 
construção do Teatro Carlos Gomes e dos demais símbolos que identificariam a riqueza gerada pelo café – 
daria o título de 'Petit Paris' a Ribeirão Preto13, não mais existia desde a década de 1960, quando a 
Companhia Teatral Paulista – empresa de cinema com a qual a Cervejaria Paulista iniciou um contrato de 
concessão do espaço em 1961 – interveio arquitetonicamente no espaço interno para posterior 
transformação do uso exclusivamente para cinema [denominado então Cine Pedro II], descaracterizando o 
espaço em suas mais marcantes qualidades arquitetônicas de 'teatro de ópera'. 

                                                             
13À época o traçado urbano, considerado 'arcaico' foi demolido e repensado, os jardins e edifícios foram embelezados, 
tornando evidente a busca por novos projetos arquitetônicos e urbanísticos. Na área cultural, o francês François 
Cassoulet abriu, em 1895, o Cassino Eldorado onde, um ano depois, abriria também o Café Concerto. Cassoulet 
arrendaria, ainda, o Polytheana e o Cassino Antarctica, construído em 1914 pela Cia Antarctica. Inaugurou ainda os 
cinemas Bijou Theatre e o Rio Branco, além de gerenciar o cinema Odeon. Entre 1905 e 1917 Cassoulet administraria 
o Teatro Carlos Gomes e, entre 1903 e 1917, também o Paris Theatre, o que fez com que ficasse conhecido como o 
'comerciante e empresário teatral' mais importante da cidade e região [as dançarinas dos equipamentos culturais 
citados, todas vindas - por causa também da guerra - do exterior, fizeram a 'fama' dos locais]. In: Perinelli Neto; França 
[2009].   
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Figura 113 – Imagem de local específico no pátio da 
antiga Companhia Cervejaria Paulista [Avenida 
Jerônimo Gonçalves, na "baixada", hoje Estúdio Kaiser 
de Cinema] mostrando a relação visual entre esta e o 
Theatro Pedro II, por ela construído. A imagem à direita 
trata-se da mesma, porém aproximada: o nome da Cia 
Cervejaria Paulista pode ser observado nas "costas" do 
Theatro. Fonte: Acervo da autora. Setembro /2014. 

 

 
Figura 114 – Localização da antiga Cervejaria Paulista [Estúdio Kaiser se Cinema] e o Theatro Pedro II, em frente à 

Praça XV de Novembro. Imagem do Google Earth modificada pela autora. 

Ainda, desde antes do incêndio [1980], contudo, especulava-se sobre a venda e demolição do prédio – bem 
como de todo o Quarteirão Paulista –, para dar lugar a novos edifícios, tais como sedes de bancos, salas 
comerciais, ou a um edifício de 'uso misto' e de dimensões mais elevadas. Com o incêndio e posterior 
fechamento do espaço – que ficaria sem parte da cobertura desde então, por quase cinco anos –  alguns 
artistas, intelectuais, cidadãos e políticos interessados em sua preservação teriam feito intensas 
campanhas pelo tombamento [ocorrido em 1982, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico – Condephaat, órgão subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de 
São Paulo] e pela sua reabertura [somente onze anos após o incêndio]: tornou-se conhecida a intensa 
movimentação política pela recuperação do prédio, envolvendo a classe artística à época, entre eles os 
artistas plásticos Pedro Manuel Gismondi, Francisco Amêndola e Bassano Vaccarini, personagens capazes 
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de influenciar os jovens da classe artística envolvidos nas 'lutas culturais' da cidade no momento. O jornal 
Diário da Manhã – entre outros jornais que aderiram à campanha de preservação do Theatro –, por sua 
vez, convocaria a cidade "para a uma voz exigir aquilo a quem tem direito: tornar o Theatro Pedro II 
propriedade sua, fazendo surgir um local apropriado para o povo concentrar [...] e assistir às grandes 
comemorações onde o destaque maior é a arte em toda a sua força expansiva e contagiante".14  

Contudo, conta-se, antes mesmo do incêndio, devido à fusão da Cervejaria Antarctica Niger S/A com a 
Companhia Cervejaria Paulista – até então concorrentes –, na década de 1970, a primeira torna-se dona do 
patrimônio – incluindo o Theatro –, pretendendo convertê-lo em outro uso: devido a isso, teria feito um 
'acordo' com o jornal O Diário para que este não mais se opusesse a tal 'desfuncionalização' prevista o que, 
ainda, teria se transformado em apoio – através deste – "aos novos rumos" do Theatro Pedro II. Diante 
disso, dois vereadores teriam iniciado uma 'campanha' na Câmara Municipal, entre o engenheiro Carlos 
Chaves que, por sua vez, teria conseguido aprovar projeto de sua autoria, sancionado como lei pelo então 
prefeito Welson Gasparini [lei municipal 2.764, de 08/06/1973]. Limitava-se, então, o gabarito de 
construções que viessem a ser feitas naquele local, o que inviabilizaria qualquer investimento de alto 
padrão no lugar do Quarteirão Paulista.15  

 

 
Figura 115 – Theatro Pedro II após incêndio, já com a cobertura provisória, colocada pela Cia Antarctica Niger em 
1985. Foto do Centro de Documentação e Memória do Theatro Pedro II – Cedom. Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II 
[2014, p. 165]. 

 
                                                             
14 Nota do Editorial do jornal Diário da Manhã, de 29/07/1980 - Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 93].  
15 Segundo depoimento do jornalista Carlos Alberto Noninho, Op. Cit. em: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 95]. 
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Apesar de tombado e de adquirir proteção especial por seu valor histórico e artístico, segundo publicação 
da época, este continuava "sendo destruído a cada dia", estando "exposto à ação do tempo, pois o seu teto 
foi totalmente destruído durante o incêndio". Segundo divulgado, formava-se, por uma 'comissão de 
artistas', um manifesto denominado "SOS Pedro II", que seria então "entregue à população ribeirão-pretana, 
no desenrolar de evento na Esplanada" e que exigiria, assim, uma cobertura provisória como "indispensável  
para evitar a completa deterioração dos interiores", e que o imóvel 'passasse' para o governo do Estado de 
São Paulo, através de permuta, e que a restauração fosse feita "com fidelidade absoluta ao projeto 
original".16  

 

 
Figura 116 – Divulgação do movimento artístico na Esplanada, pelo jornal O Diário. s/d. Fonte: FUNDAÇÃO 
PEDRO II [2014, p. 107]. 
 

A articulação dos artistas da época em torno do objetivo de devolver o Theatro Pedro II à cidade, fez com 
que a própria Esplanada do Pedro II – como é chamado o local entre o Theatro e a Praça XV17 – se 
configurasse como uma 'verdadeira praça', no sentido real do termo: local de manifestações políticas e 
culturais, de encontro com o 'outro' e de luta pela democracia – tanto que, para os envolvidos, o movimento 
'SOS Pedro II' se 'junta' ao movimento 'Diretas Já' [que ocorria em 1983-1984]: neste momento, "a 
esplanada era o palco, e o Theatro, o pano de fundo" [FUNDAÇÃO PEDRO II, 2014, p. 114].  

                                                             
16 Jornal O Diário, "SOS Pedro II" - Artistas vão à Esplanada pela restauração do Teatro, Op. Cit. em: FUNDAÇÃO 
PEDRO II [2014, p. 107].  
17 A Esplanada do Theatro Pedro II já era utilizada para o Carnaval que acontecia na cidade nas décadas de 1950-
1970. À mesma época, no subsolo do edifício [chamado também de 'Caverna do Diabo'], aconteciam os bailes de 
Carnaval: fora deste período, era transformado em sala de jogos. 
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Figura 117 – "Festa das Artes". Fotógrafo: Fê Souza. Cauim, 1985. 
Ao centro, um dos artistas é Bassano Vaccarini. Fonte: FUNDAÇÃO 
PEDRO II [2014, p. 111]. 
 

 
Figura 118 – "Festa das Artes". Fotógrafo: 
Fê Souza. Cauim, 1985. Grupo Travessia. 
Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 128]. 

Fernando Kaxassa, por exemplo, até a atualidade uma 'personalidade' importante na cena cultural da 
cidade,18 forma-se como tal também no momento em que passa a buscar, no porão do Pedro II [que à esta 
época já era cinema], fitas para seu futuro 'Cine Clube'.  Segundo Kaxassa, o grupo que este passa a 
frequentar teria sido 'alimentado' ideologicamente por Bassano Vaccarini e passa a lutar pela retomada do 
Theatro Pedro II, então fechado pelo incêndio [segundo alguns, antecipadamente 'anunciado']: o grupo 
formaria – espontaneamente, segundo ele – uma entidade "com todas as formalidades" e, das palavras 
Associação, Arte e Amigo teria surgido o nome: AAAA – Associação dos Artistas e Amigos das Artes, com 
Vaccarini presidente e Kaxassa como vice. Desta forma, os principais grupos culturalmente atuantes na 
cidade à época se uniram na 'luta pelo Pedro II': a Festa das Artes, realizada em várias praças do centro da 
cidade e, finalmente, no Morro do São Bento, teria sido a realização máxima desta união, que culminou no 
restauro do Theatro Pedro II, iniciado em 1991 [a segunda etapa teria início em 1993, finalizada em 1996]. 

A esplanada, contudo, havia sido o local de envolvimento real destes grupos com a 'arte' – além do espaço 
do Agnosarte, grupo de artistas de teatro criado em 1983 –, sendo por eles considerado "um momento 
muito importante para a profissionalização do teatro em Ribeirão Preto pois,  também fazendo parte do 
AAAA, o grupo teria participado da luta pela aprovação, na Câmara Municipal, da criação do Conselho 
Municipal de Cultura como órgão deliberativo [governo de João Gilberto Sampaio, 1983-1988]: "esta era a 
classe artística ribeirão-pretana da década de 1980 fazendo ruído e o Pedro II continuava no elenco dos 
espetáculos culturais que eles queriam ver encenado" [FUNDAÇÃO PEDRO II, 2014, p. 114]. O ator José 

                                                             
18 Em 1978/79 Kaxassa começa a organizar, como grupo cultural, o CineClube Cauim, existente desde 2004 no centro 
da cidade e ocupando o antigo edifício do Cine Bristol, importante sala de cinema da década de 1970, considerada 
uma das maiores do interior do Estado de São Paulo.  
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Maurício Cagno, do grupo teatral Agnosart, confessa, por exemplo, que "este Theatro foi mais para mim, no 
período em que a gente militava por ele [...] quando a gente tinha o sonho e a percepção da importância 
que isso tinha simbolicamente para a cidade [...] e acho hoje, que ele cumpre uma função importantíssima 
para a cultura da cidade" [FUNDAÇÃO PEDRO II, 2014, p. 120].  

 

 
Figura 119 – Imagem do boneco 'Brianito', à janela do Edifício Diederichsen, 'boneco-vigilante' criado pelo grupo 
de teatro Fora do Sério, idealizado por recém-formados no curso de Artes Cênicas da Unicamp e que procuravam, 
na década de 1980, um lugar para desenvolver o trabalho artístico longe dos 'grandes centros'. Instalaram-se, 
assim, na cobertura do edifício vizinho ao Theatro Pedro II e, por isso, envolveram-se com a luta pela retomada do 
espaço: colocaram na janela da sede do grupo o 'Brianito', vestido com um macacão de operário e capacete para 
que 'vigiasse' as obras de reconstrução do Pedro II. Para Míriam Fontana, uma das atrizes do grupo, "Ele era 
aquele que tomava conta do restauro, era a luz que vinha da cidade para que as pessoas pudessem, através dele, 
discutir o restauro". Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 183-186].   
 

Há ainda que se salientar que, além de todos os trâmites políticos19 foi buscada, para a segunda fase de 
restauração do Theatro Pedro II [iniciada em 1993], uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho e a 
cidade de Ribeirão Preto; esta, por sua vez, facilitada pela relação do empresário do setor sucroalcooleiro, 
Maurílio Biagi com o próprio Roberto Marinho. Conta-se que ao final de 1992 o termo de parceria estava 
pronto para ser assinado, o que foi feito pelo então prefeito em fim de mandato Welson Gasparini: a 
parceria teria sido, então, muito mais institucional do que financeira, mas, segundo o empresário, depois de 
assinar com a Fundação, teria  "ficado mais fácil convencer apoiadores" [entre eles, as empresas Andrade 
Gutierrez e a Siemens].  

Créditos são dados, também, à EPTV [Empresa Paulista de Televisão, que iniciou suas atividades em 
Ribeirão Preto na década de 1980], pela presença diante da proposta de 'sensibilizar' a cidade: "as vozes 
dos cidadãos, com destaque os artistas, foram amplificadas pela emissora, o que viabilizou, em algum 
momento, que aquela demanda se fizesse prioridade na pauta do poder público" [FUNDAÇÃO PEDRO II, 
2014, p. 198]. Antonio Carlos Coutinho Nogueira – filho de José Bonifácio Coutinho Nogueira, fundador da 

                                                             
19 Em 1982 o prédio foi tombado, em 1989 foi desapropriado e 'entregue' à Prefeitura Municipal através de emissão de 
posse e, em 1991, iniciou-se a primeira fase do restauro, sendo a segunda fase iniciada em 1993. 
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EPTV, afiliada à Rede Globo em Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Varginha20 – teria estado presente 
nas primeiras conversas com a Fundação Roberto Marinho e, assim, quando se resolveu criar a Fundação 
Dom Pedro II [em 1995], "Toni" Coutinho teria sido convidado a participar, tornando-se o primeiro 
presidente da Fundação. A construtora Jábali Aude Construções, responsável pelas obras de restauro do 
Theatro Pedro II, era, então, propriedade de Luiz Roberto Jábali, prefeito que sucedeu Palocci de 1997 a 
2000. 

 
Figura 120 – Frontispício de exemplar da Revide, de set/1993 cujo tema é 'O resgate de uma cultura', revista de 
editoração local. Fonte: FUNDAÇÃO PEDRO II [2014, p. 88]. 
 

2.2.2.  A IDEIA EM SEGUNDO LUGAR: "RIBEIRÃO PRETO: ANO 2000"  

Por ocasião do Concurso de Ideias, realizado em 1991 – ou seja, em meio à retomada do Theatro Pedro II 
pela 'cidade' –, a equipe formada pelos arquitetos Antônio Stefani, Carlos Stechhahn, Constantino 
Sarantópoulos, Fátima Regina de Souza, Maria Lúcia Soubihe e Sérgio Coelho teve seu trabalho escolhido: 
as intervenções propostas se concentravam nas praças XV de Novembro e Carlos Gomes, incluindo suas 
proximidades. O grupo vencedor apresentou seu trabalho, do ponto de vista conceitual, como uma proposta 
de “agenciar espaços viários em espaços de apropriação coletiva multifuncional, através da criação de 
calçadões, comércio 24 horas e a reforma das praças XV de Novembro e Carlos Gomes, com destino para 
novas atividades, a fim de garantir o uso constante de seus espaços nos diversos horários”, sendo que o 
projeto foi apenas parcialmente implantado. Este concurso é, inclusive, citado no Projeto Ribeirão Preto 

2010, pelo prefeito Palocci, que considera a proposta vencedora inapropriada. [ver ANEXO 01]. 

                                                             
20 As quatro emissoras atuam numa área que abrange 299 municípios com uma população de dez milhões de 
pessoas: suas imagens entram, enfim, em quase dois milhões e meio de domicílios. 
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Nos chama a atenção, contudo, o trabalho que obteve o segundo lugar na colocação do Concurso Público, 
primeiramente porque um dos arquitetos que compõe a equipe [formada pelos arquitetos Luiz Cesar 
Barillari e Antonio Carlos Sant´Anna Junior – da então a & u Arquitetos Associados] participa como 
consultor, em 1996, do já citado projeto Ribeirão Preto 2001 [Palocci, 1993-1996]. A proposta, denominada 
Renovação Urbana da Área Central de Ribeirão Preto [de 11/01/1991] trabalha, ainda, com a proposta de 
criação de Operações Urbanas, o que geraria – segundo os arquitetos – subsídios para a criação de um 
Plano Diretor, inexistente à época. Coloca, assim, como título para estas propostas específicas, Ribeirão 

Preto - Ano 2000. 

 
Figura 121 – Frontispício da proposta apresentada ao Concurso de Ideias – Renovação Urbana da Área Central de 
Ribeirão Preto, 1991. Barillari e Sant´Anna Jr.21 
 

Interessa-nos apresentar as propostas deste segundo colocado no Concurso de Ideias de 1991 – além do 
fato do integrante citado – por esta ser possivelmente uma das ideias geradoras do pensamento estratégico 
sobre a cidade que seria apropriado pelo Projeto apresentado cinco anos mais tarde, pelo então prefeito 
Palocci, como nos afirma – hoje – o arquiteto e urbanista Luiz Cesar Barillari.  

A equipe de arquitetos trabalha, assim, inicialmente com os conceitos e precisão terminológica de cada item 
a ser apresentado, para a definição e apresentação prévia de suas convicções: o planejamento seria "uma 
sequência de operações técnicas fundadas em modelos genéricos da produção do espaço, que 

                                                             
21 Documento do Acervo Pessoal cedido pelo arquiteto Luiz Cesar Barillari. 
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supostamente poderiam ser aplicados, de maneira indiscriminada, a quaisquer situações". Considera, 
portanto, uma 'abordagem' inadequada, mas utilizada pela maior parte dos 'nossos' Planos Diretores, 
"produzidos em série a partir dos anos 1960". O 'urbanismo', por sua vez, procuraria "identificar e resgatar 
de modo sensível as especificidades do lugar, identidade dos bairros e o caráter das cidades". Denominado 
'desenho urbano' na proposta apresentada, o 'urbanismo' visado "procura, ainda, 'criar' um lugar'". A equipe 
mostrava-se, portanto, atualizada em relação ao debate internacional e a determinadas questões que 
arquitetos como Mario Botta expunham, como construir o lugar, sendo que esta seria a principal tarefa do 
arquiteto contemporâneo. 

O projeto visava certa 'Renovação Urbana' associada à desapropriação e a construção do novo, 
obviamente buscando certa autenticidade como forma de garantir um lugar de destaque, além da crítica ao 
modelo vigente. Desta forma, onze 'operações urbanas' subsidiariam um Plano Diretor e estas 
contemplariam diversos pontos de atuação, de acordo com mapa da cidade apresentado na proposta. 
Seriam elas: 
 
- Operação Estação Ferroviária [com o Museu da Ferrovia] 
- Operação Vazio Urbano Santa Luzia  
- Operação Parque Maurílio Biagi 
- Operação Horto Florestal - Parque Ecológico 
- Operação Transporte Bairro a Bairro com Terminal 
- Operação Metrô de Superfície VLT – Veículo Leve Sobre Trilho 
- Operação Revitalização das Praças Centrais 
- Operação a Grande Praça Central 
- Operação Revitalização do Mercado Municipal 
- Operação Intensificação da Arborização do Quadrilátero Central 
- Operação Revitalização Bosque Municipal 

Tais propostas tinham base no que denominavam 'memória social', tendo como centro da Operação Parque 

Maurílio Biagi a área do próprio [criado legislativamente como Parque Ecológico Maurílio Biagi – até então o 
segundo parque da cidade – em 1982,22 sendo desmembrado em 1986 para criação de áreas onde seriam 

                                                             
22 Lei Ordinária 4233/82:  
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "MAURÍLIO BIAGI" E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.  
ARTIGO 1º - Fica, por esta lei, criado o PARQUE ECOLÓGICO "MAURÍLIO BIAGI", constituído por uma área física 
equivalente a, aproximadamente, 30 [trinta] hectares, dentro dos seguintes limites: Rua Elpídio Gomes, rua Augusto 
Severo, rua Santos Dumont, rua São Sebastião, rua José Bonifácio, rua Saldanha Marinho e rua Guatapará. 
ARTIGO 2º - O PARQUE ECOLÓGICO "MAURÍLIO BIAGI", cuja área está organicamente ligada ao complexo urbano 
do Município, terá por finalidade a preservação de valores ecológicos, culturais, históricos e urbanísticos da 
comunidade, além de se definir, prioritariamente, como área verde e de lazer. 
ARTIGO 3º - São, ainda, objetivos do PARQUE ECOLÓGICO "MAURÍLIO BIAGI", 
I - compor, harmonicamente, a paisagem urbana do Município, como área verde; 
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implantados os edifícios da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal – este o único realmente construído 
–, bem como do Palácio da Justiça, através de doação de área à Fazenda do Estado23], defendendo que 

Traçar as diretrizes gerais de implantação do Parque Maurílio Biagi é uma proposta 
comprometida com a história da cidade e da memória social. Associando o lazer à 
preservação do patrimônio ambiental urbano, procuramos oferecer, à sociedade, 
condições para permanentemente compreender, assimilar e reelaborar seus próprios 
traços culturais, através de uma consciência contínua, do seu meio-ambiente, de sua 
formação histórica e de sua cultura material [BARILLARI; SANT´ANNA JR, 1991, s/p]. 
 

Além das discussões de Botta que Kenneth Frampton inscrevia na sua defesa do Regionalismo Crítico, as 
formulações também tinham ancoragem nas discussões italianas de appartenenza [pertencimento], ou 
arquitetura como appartenenza, não deixando de visitar as concepções de Aldo Rossi, presentes no livro 
Arquitetura da Cidade. Desta forma, o Parque Maurílio Biagi, localizado praticamente na área central da 
cidade – na verdade, à margem do que seria considerada a Área do Quadrilátero Central, em porção 
antigamente concebida como 'nó-viário', conforme análise do PAITT já citado –, é enfatizado por ser um 
local geográfica e historicamente muito importante: "zona plana definida pela confluência das águas do 
Córrego Laureano e do Ribeirão Preto, que deu nome à cidade, e berço original dos trilhos da ferrovia, 
canal do desenvolvimento econômico da capital do café", possuindo cerca de dez alqueires e estando 
próxima a um conjunto de edificações [casas comerciais, hotéis e habitações] do início do século, "marca 
representativa da presença da ferrovia e do café". Sendo assim, nesta área de marcos representativos da 
história da cidade, especificamente a Avenida Jerônimo Gonçalves – ao lado das "palmeiras imperiais" que 
marcam a paisagem urbana da região popularmente [e pejorativamente] chamada de 'Baixada' –, a equipe 
destaca ainda a "presença marcante da Cervejaria [Antarctica], marco do desenvolvimento industrial". 

                                                                                                                                                                                      
II - constituir reserva de preservação de essências nativas, principalmente da flora predominante na região; 
III - constituir-se em "habitat" natural de pássaros e de elementos da fauna de pequeno porte, através de presença de 
árvores frutíferas adequadas à alimentação dos mesmos; 
IV - fomentar manifestações culturais por intermédio de elementos inseridos na área, como: concha acústica; parque 
das esculturas; ecossistemas vinculados à vista das árvores, pássaros, peixes e outros animais de pequeno porte; 
locais de passeios, de lazer, de prática de esportes, etc.; 
V - centralizar eventos de cunho educativo, cultural e cívico; 
VI - constituir-se área de lazer da comunidade; 
VII - assegurar, no tempo e no espaço, uma área verde intocável no Município. [...]" Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 1982. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=33053&chave=>. Acesso em: 22/10/2014. 
23h05min. 
23 Lei 4888/86, disponível em: <http: //www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=16558>. Acesso em 
22/10/2014. 23h12min. A Lei 5105/87 disporia, ainda, sobre a denominação da área de "Centro Administrativo 
'Maurílio Biagi"´que, ainda, segundo o parágrafo 2 do 1o Artigo determina que: § 2º - O restante da área que circundará 
os edifícios públicos a que se refere o parágrafo anterior, será urbanizada como parque, de forma compatível com a 
natureza do CENTRO ADMINISTRATIVO "MAURÍLIO BIAGI", e observadas as posturas constantes da lei municipal nº 
4.557, de 31 de outubro de 1.984."  
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 1987.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=16125>. Acesso em: 22/10/2014. 
23h28min. 
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Ainda em relação ao 'rico' entorno da área do Parque Maurílio Biagi, a proposta coloca – desta vez a Oeste 
deste, em direção à estrada para Sertãzinho e Campus da USP – os galpões da Cooperativa dos 
Cafeicultores da Alta Mogiana, onde se encontrava a Praça Comemorativa do Primeiro Centenário [1956] e, 
à época, um interessante conjunto de esculturas e espelho d´água. Considera-se, portanto, o entorno do 
Parque como parte indissolúvel deste e, por isso, um patrimônio ambiental urbano da "maior relevância, e 
que deve ter sua integridade protegida através de legislação adequada, que garanta a preservação do 
gabarito de altura baixa das edificações e o uso do solo adequado às funções da área, evitando, assim, a 
ação predatória e nefasta da especulação imobiliária". 

Seguindo esta proposta, seria implantado, ainda, o Museu da Ferrovia [através da Operação Estação 
Ferroviária], na área da Praça Francisco Schmidt, no local onde originalmente estaria a antiga Estação da 
Mogiana, totalmente demolida. Coloca-se, assim, a ferrovia como um dos elementos mais importantes da 
história do desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto: desta forma, as referências da sua passagem 
não poderiam ser perdidas.24 

É colocada a ausência de um Plano Diretor, de uma Lei de Zoneamento abrangente e de um Código de 
Edificações Próprio, à época de elaboração da Proposta, como os motivos do crescimento de maneira 
'espontânea e indefinida'. Para que se construísse esse planejamento, a equipe propõe a 'tomada' do 
Parque Maurílio Biagi como polo gerador de uma "estrutura urbana clara e definida, que venha orientar e 
reforçar o desenvolvimento de Ribeirão Preto". 

Essa estrutura urbana teria como 'eixos de suporte' os cursos d´água que "praticamente se cruzam no 
espaço do parque, definindo com clareza uma geografia urbana: o Eixo Norte – o Ribeirão Preto, o Eixo 
Leste – o Córrego do Retiro, o Eixo-Sul – o Ribeirão Preto e o Eixo Oeste – o Córrego Laureano. Desta 
forma, o Parque Maurílio Biagi seria "um conceito que se expande através da implantação de um sistema 
de lazer ao longo dos cursos d´água e suas margens, constituindo os Parques Lineares que serão os 
elementos de organização, articulação e integração da cidade." Teriam sido pensados, à partir do Parque 
Maurílio Biagi, intervenções nos quatro eixos [Norte, Sul, Leste e Oeste] com propostas de parques, 
equipamentos culturais e um sistema de transporte que unisse a cidade a esses novos espaços urbanos, o 
VLT, inicialmente implantado no eixo Norte-Sul, unindo os Conjuntos Habitacionais [Zona Norte] aos 
espaços de cultura e lazer que seriam oferecidos. Além disso, propunha-se:  

                                                             
24 A proposta chega a colocar, ainda, que deveria ser construída uma maquete com a ocupação original de toda a área 
do Parque Maurílio Biagi, onde estavam a Estação, os armazéns, a "rotunda" [oficiais de manutenção], os pátios de 
manobra e os trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Considera, também, uma proposta que a família 
Biagi teria feito à época, de doar ao Estado, totalmente recuperadas e preservadas, as construções e equipamentos 
da Estação Francisco Schmidt e o engenho central. Para a constituição do Museu dos Pioneiros, a equipe chega a 
propor inclusive a implantação de um "roteiro cultural" com a reativação da ferrovia entre a Estação do Barracão, 
localizada próxima ao Parque, e a Estação Francisco Schmidt, em Sertãzinho, possibilitando a "incorporação de mais 
este patrimônio ao acervo cultural proposto para a fruição da população". 
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Para que os Parques e suas ramificações possam vir efetivamente a ser local de 
convívio, lazer e cultura da população, em harmonia com a natureza, é absolutamente 
prioritária a implantação de um programa abrangente de saneamento básico, evitando 
que os cursos d´água continuem a ser 'esgotos a céu aberto', e possibilitando o 
tratamento e a recuperação das águas. 
[...]  
A legislação e o zoneamento urbano deveriam ser adequados à esta destinação das 
áreas, evitando avenidas junto aos cursos d´água, preservando o gabarito de altura 
baixa das edificações das áreas lindeiras, evitando a implantação de indústrias nessas 
faixas e controlando com rigor as já existentes, propiciando a implantação de serviços 
e atividades culturais e de lazer, valorizando as já existentes [BARILLARI; 
SANT´ANNA JR, 1991, s/p]. 
 

A proposta abrange também a mudança do sistema viário anteriormente concebido que, segundo a equipe, 
anularia completamente qualquer tipo de ocupação da área: a proposta apresentada visaria, portanto, a 
interligação das ruas expressas oeste, sul, sudeste, norte e nordeste de maneira que o fluxo de veículos 
não adentrasse a área central da cidade. Detalhado pela proposta, seria formado um 'conjunto de avenidas' 
que distribuiria o fluxo e, com o remanejamento das ruas centrais do local designado para o Parque, "o 
usuário teria todo o domínio da cidade percorrendo as avenidas que circundam o parque além de desfrutar 
da agradável paisagem".  

Quando indica a ocupação do vazio urbano existente na Avenida Santa Luzia [Operação Vazio Urbano 
Santa Luzia] – bairro Higienópolis –, este conhecido por "buracão" ou "pedreira", e onde mais tarde seria 
implantando também um Parque [Parque Roberto de Melo Genaro, Lei 496/95], a proposta é a de que fosse 
construído um centro comercial / cultural, tendo em vista que a Avenida havia sido liberada para atividades 
comerciais. Com um desnível de aproximadamente trinta metros abaixo do nível da Avenida, o espaço seria 
ocupado através de uma Parceria Público-Privada: 

Uma mescla de atividades comerciais e culturais [mistura de funções], evitando a 
separação, mas buscando uma fusão entre elas. Em um conjunto harmonioso de 
edificações ligadas por passarelas, rampas, dentro de um contexto paisagístico 
envolvendo cursos e espelhos d´água, concha acústica, poderíamos ter um teatro de 
arena, museu de arte contemporânea, auditório para pequenos eventos etc. Tudo isso 
mesclado a um Shopping vertical. A iniciativa privada desenvolveria o 
empreendimento nem parceria com a Prefeitura e a população se beneficiaria em uma 
alternativa de fazer inusitado [BARILLARI; SANT´ANNA JR, 1991, s/p]. 
 

Sobre o Zoneamento [instrumento para implementação das operações citadas], temos – entre outras – a 
proposta que indicaria Incentivos Fiscais e Financeiros. Segundo esta, os impostos de propriedade e as 
taxas públicas foram vistos como importantes instrumentos não só de "geração de renda municipal, mas de 
controle do crescimento urbano". Integradas ao Plano Diretor Básico Urbano e aos zoneamentos, as 
taxações diferenciadas poderiam, segundo colocado, inibir ou incentivar o desenvolvimento e suas 
características, tanto em sua forma quanto em sua direção. O imposto territorial progressivo, por exemplo, 
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possuiria um potencial muito grande neste sentido, mas – à época – era tido como ainda muito pouco 
aplicado nas cidades brasileiras. 

Sugere-se, como solução, a isenção total de impostos por um determinado período de tempo, durante o 
qual o investimento do empreendedor ainda não teria retorno, como forma de incentivar a implementação 
de regulamentos ou projetos urbanos. Coloca-se tal proposta como prática comum para áreas em processo 
de revitalização urbana, onde o poder público precisaria, segundo a equipe, "garantir a atração inicial dos 
empresários e gerar um novo dinamismo econômico e social integrado autossustentado". 

Antecipa-se, assim, o enaltecimento dos benefícios das Parcerias Público-Privadas – notadamente 
influenciadas pelas experiências norte-americanas, como as da cidade de Atlanta, explicitadas no Projeto 
Ribeirão Preto – 2001. O desenvolvimento de projetos de obras públicas em conjunto com o empresariado 
[compensado de seu investimento obtendo isenção de impostos e a cessão de uso da 
edificação/empreendimento por tempo determinado] é defendido pela equipe com base no que já acontecia 
nos EUA, onde se tornava comum "as prefeituras atuarem como verdadeiros empreendedores para 
implementação de um plano atraindo empresários com a oferta de ‘pacotes’ de desenvolvimento". Para a 
implantação de seus planos a prefeitura poderia oferecer a terra abaixo do custo, isenção de impostos e 
uma série de facilidades ao empresário. 

Outro objetivo dos incentivos fiscais e financeiros – como colocado – seria, ainda, "crescer para dentro", ou 
seja, dar 'uso efetivo' aos vazios urbanos nas áreas centrais, utilizando a infraestrutura urbana já existente 
e, assim, minimizando o deslocamento da população. Seria, ainda, 'revitalizado' o Mercado Municipal, além 
de outros edifícios representativos de várias décadas. Sugere-se, então, que o Mercado Municipal "se 
transforme radicalmente" através do conceito de 'Mercado Jardim'.  

Além de toda a proposta especificada para os espaços físicos da área determinada, a equipe coloca a 
necessidade de uma gestão democrática da cidade, pois, segundo acreditam, as "perspectivas de 
planejamento urbano estão indissoluvelmente ligadas às perspectivas da democracia”. Tal postura também 
não deixa de revelar um conhecimento dos processos em curso, que dariam forma ao chamado Modelo 

Barcelona, e que tinham as Olimpíadas de 1992 – na capital catalã – como sujeito e objeto, e que viriam a 
consolidar a concepção de Planejamento Estratégico. 

Naquele momento, o antigo Edifício da Câmara Municipal [e atual sede do Museu de Arte de Ribeirão Preto 
Pedro Manuel Gismondi – MARP] estava desocupado e em processo de deterioração acelerada. Devido a 
isso se apresenta, então, a proposta de este ser destinado a Fórum de debates dos vários grupos de 
interesses da cidade, para reunir no mesmo plenário o executivo, o legislativo e a população como um todo, 
para discutir o encaminhamento de soluções dos problemas da cidade. 
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Em relação à Grande Praça Central, um dos principais pontos da proposta, a ideia apresentada era a de 
que deveria ser reconstruído o 'Eixo Histórico' entre o Theatro Pedro II e o Palácio do Rio Branco, 
reconstituindo a memória do eixo originalmente existente entre a antiga ermida – que teria marcado a 
fundação da cidade – e a Igreja Matriz, que se localizava no centro da Praça XV e onde atualmente está a 
fonte luminosa da mesma praça; neste eixo também estava, até a demolição, o Teatro Carlos Gomes. 

 
Figura 122 – Esquema de como estaria configurado o 'eixo', considerado histórico, pela equipe. Theatro Pedro II à 
extrema esquerda, antiga Matriz ao centro da Praça XV de Novembro, Teatro Carlos Gomes e antiga ermida, à direita. 
Barillari; Sant´Anna Jr [1991, s/p]. 

 
Figura 123 – Esquema de como estaria configurado o 'eixo' na atualidade da proposta, com o Theatro Pedro II à esquerda, 
a configuração atual da Praça XV de Novembro, a Praça Carlos Gomes [com o terminal urbano implantado], o edifício-
sede da antiga Sociedade Recreativa como Câmara Municipal [atual MARP], o então ainda existente Cine Centenário e o 
Palácio do Rio Branco, atual sede do poder Municipal, à direita. Barillari; Sant´Anna Jr [1991, s/p]. 

 
Figura 124 – Esquema da proposta apresentada, para configuração da 'Grande Praça Central': à partir do eixo histórico e 
de demolições de edifícios existentes entre o prédio da Câmara Municipal e o Cine Centenário, as Praças do Rio Branco e 
Carlos Gomes seriam integradas. Na segunda, o terminal seria eliminado e seria implantado, no lugar deste, um Centro de 
Convivência. A integração de um ponto a outro do eixo constituiria a Grande Praça Central proposta. Barillari; Sant´Anna 
Jr [1991, s/p]. 
 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

179 
 

A proposta se embasava, portanto, na desapropriação de imóveis de valores relativamente baixos 
[basicamente residências térreas], não implicando em demolição de edifícios de maior valor, criando uma 
interligação 'de fato', com 'tratamento de praça'. Os espaços das Praças Carlos Gomes e Barão do Rio 
Branco seriam, então, integrados e o conjunto criaria o que a equipe denominou 'Grande Praça Central'. Em 
relação ao 'passeio' – ou calçadão –, o conceito com o qual se trabalharia seria o da "rua como praça", isso 
através do uso do revestimento 'tradicional' [ladrilho hidráulico], reutilização dos antigos postes – cuja 'luz 
incandescente' os tornaria mais agradáveis – e arborização para amenização do calor intenso. 

 

 
Figura 125 – Situação do 'Passeio' proposto: circulada a primeira fase de implantação deste. Barillari; Sant´Anna Jr 
[1991, s/p]. 
 

Em relação à Esplanada, como dito, importante espaço de manifestações públicas, optou-se por "liberar a 
esplanada de quaisquer interferências, apenas substituindo o piso e reutilizando os antigos postes da 
Avenida Nove de Julho". O piso receberia, também, o ladrilho hidráulico utilizado no passeio, porém com 
um desenho 'diferenciado': o mapa estilizado do Estado de São Paulo, expressando simbolicamente o 
'caráter' do Quarteirão Paulista como "primeira grande expressão do capital industrial na cidade" [através da 
Cia. Cervejaria Paulista], 'rememorando' assim o processo de industrialização do Estado, além da presença 
marcante do já existente Monumento ao Soldado Paulista na Revolução de 1932. A Esplanada seria, como 
já dito, o local onde de fato de expressaria o 'caráter de Praça', lugar privilegiado das manifestações 
populares, o que a diferenciaria, segundo a equipe, do simples "jardim", vista como área mais voltada ao 
'lazer contemplativo'. 

O Projeto, então, previa cinco etapas de implantação – que não caberia aqui especificar – que culminariam 
na quinta etapa, na qual as demais operações urbanas seriam implantadas progressivamente: o Fórum de 
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Debates [com funcionamento na antiga Câmara, conforme proposta da equipe] debateria as alternativas, 
estabelecendo as prioridades e um processo participativo através do qual as iniciativas do poder público 
seriam amplamente debatidas, gerando um "Plano Diretor para a Cidade e pela Cidade". 

2.2.3.  "RIBEIRÃO PRETO: ANO 2000" E "RIBEIRÃO PRETO 2001": CONVERGÊNCIAS  

Como vimos, a proposta Ribeirão Preto – Ano 2000, mesmo não vencedora do Concurso de Ideias de 
1991, teria recebido nova chance de debate e aplicação, provavelmente, a partir de 1993, quando assume 
pela primeira vez o prefeito Antonio Palocci Filho [PT, 1993-1996]. Talvez pelo fato de os arquitetos 
integrantes da equipe à época fazerem parte do mesmo partido político do prefeito, talvez pela confluência 
de ideias em relação ao pensamento da cidade como um todo: afinal, a proposta apresentada englobaria 
muito mais que a área central da cidade de Ribeirão Preto – como solicitava o título do Concurso –, dando 
subsídios, como dito, à elaboração de um Plano Diretor Municipal. As onze Operações Urbanas propostas, 
por sua vez, tencionavam alcançar toda a cidade, conectando Norte, Sul, Leste e Oeste através dos 
córregos existentes [Ribeirão Preto – para os eixos Norte e Sul, Laureano – para o eixo Oeste e Córrego do 
Retiro – para o eixo Leste] e dos parques lineares que os envolveriam e os protegeriam como eixos de 
arborização, lazer, cultura e transporte – especialmente através do VLT –, enfim, do 'urbanismo' ou do 
'desenho urbano'. Tais Operações teriam sido idealizadas, como podemos perceber, a partir da detecção e 
eleição das potencialidades observadas, bem como das especificidades da história e dos espaços urbanos 
da cidade de Ribeirão Preto, além das ausências ou 'impossibilidades orçamentárias' existentes em relação 
à ação do poder público para as quais sugeriam, como solução, as parcerias público-privadas, já muito em 
voga no exterior.  

O Parque Maurílio Biagi, ainda não conformado como hoje [com a Câmara Municipal nas adjacências, além 
de todos os elementos equivalentes ao sistema do parque, estando – inclusive – fechado por gradis em 
todo o seu limite], é elemento essencial da proposta, colocado como grande articulador – na verdade como 
parte 'indissolúvel' – não apenas do sistema viário, como antes, mas como centro de lazer e de preservação 
do patrimônio ambiental urbano, por estar localizado na confluência das águas de dois importantes 
córregos e no 'berço' dos trilhos da ferrovia, tida aqui como antigo "canal do desenvolvimento econômico da 
capital do café". Ao redor deste 'nó histórico' estariam, ainda, os principais marcos da história da cidade: a 
Avenida Jerônimo Gonçalves [e as imprescindíveis 'palmeiras imperiais'], além das Cervejarias que 
garantiram a riqueza da 'cidade' na fase econômica posterior ao café, do desenvolvimento industrial e, a 
Oeste, os Galpões da Cooperativa dos Cafeicultores – hoje desocupados. 

A proposta de inserção de novos equipamentos – como forma de valorização de uma identidade da cidade 
ainda relacionada a um passado de desenvolvimento econômico –, tais como o Museu da Ferrovia e o 
Museu dos Pioneiros, além do 'roteiro cultural' proposto a partir da reativação de um trecho da ferrovia, 
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respondem ao que a equipe considera 'urbanismo': aquele capaz de "identificar e resgatar de modo 
sensível as especificidades do lugar, identidade dos bairros e o caráter das cidades".  

Cabe antecipar que a proposição da 'Grande Praça Central' como a expansiva união de importantes 
espaços públicos, bem como a conexão destes através de um eixo histórico não visível, mas reconhecível, 
adicionada à ideia de melhoria do 'passeio' – implantado, à época citada, como 'calçadão' – e à recente 
tentativa – visto que ainda não finalizada – de troca do seu piso por algum que nos 'lembre o passado', 
somada à tentativa persistente – apesar das dificuldades técnicas – de soterramento das redes de serviço, 
são algumas das 'transformações' que o espaço central da cidade ainda busca, mesmo que completamente 
desconectadas do pensamento apresentado pela equipe em forma de diretrizes e Operações para a cidade 
como um todo único – tendo na valorização do espaço público central o principal enfoque. 

Sabe-se, como dito, que um 'fragmento' da proposta vencedora foi realmente implantado – o 'Calçadão', 
que compreendeu o fechamento de oito quarteirões. Essa intervenção, portanto, se restringiu a apenas criar 
maior – mas não necessariamente melhor – espaço de circulação de pedestres [vulgo consumidores], 
agravando os problemas de circulação de veículos no centro e, por outro lado, não conseguindo reverter o 
processo de popularização do mesmo, que era o seu objetivo [CALIL JÚNIOR, 2003, p. 154].  

A questão do transporte por VLT, colocada pela equipe inicialmente como proposta de implantação 'piloto', 
mas que já alcançaria grande parte da cidade através de um eixo de comunicação longitudinal [Norte-Sul], 
apresenta-se como indiscutível e, ao mesmo tempo, abandonada pelas demais propostas sucedâneas – 
extremamente focadas, como vimos, no transporte individual por automóvel. Havendo vontade política, a 
ligação do trabalhador com o seu local de trabalho, ao mesmo tempo conectando-o aos importantes 
equipamentos culturais e de lazer da cidade – concentrados principalmente na área central, bem como os 
principais espaços públicos –, sem falar do problema recorrente das enchentes, seria algo de 'fácil' solução, 
não fossem as sucessivas ocupações das margens dos córregos pelas vias de automóveis e edificações. 
Observa-se, assim, nesta proposta, a convergência ideológica das Operações Urbanas em relação à área 
central, bem como o fato de estas se tornarem capazes de – a partir de sua aplicação focada no centro – 
'se espalharem' pela cidade e se interligarem, irradiando 'urbanidade' para os quatro eixos do município e, 
desta forma, alcançarem os 'limites do urbano'. 

Apesar de não – ao menos explicitamente – estar tencionando, ainda, 'lançar' a cidade de Ribeirão Preto no 
cenário mundial da economia global através da competitividade urbana, mas nitidamente trazendo a 
influência de um planejamento urbano norte-americano – aplicado também ao Projeto Ribeirão Preto 2001 
–, associada as formulações do Planejamento Estratégico, percebe-se a presença ainda primordial, porém 
forte, da busca por uma adaptação das 'ideias neoliberais' no âmbito da questão urbana, especialmente 
relativa aos instrumentos que se propõe dispor para trabalhar os zoneamentos urbanos existentes. Desta 
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forma, a proposta é também promover possibilidades de 'negociações entre o empreendedor e o poder 
público', permitindo exceções mediante flexibilizações – chamadas de 'amenidades públicas' – da forma de 
interação do espaço com seu entorno sem, contudo, diminuir a 'lucratividade almejada'.   

Os incentivos fiscais e financeiros propostos exacerbam a iniciativa de flexibilização a favor do mercado, 
visto que a atração dos empresários justificaria a ausência de arrecadação fiscal e, portanto, a diminuição 
da possibilidade de ação do governo frente aos demais problemas urbanos que – como vimos – 
continuariam a necessitar da parceria público-privada. Assim, como colocado, começa a tornar-se comum 
"as prefeituras atuarem como verdadeiros empreendedores para implementação de um plano, atraindo 
empresários com a oferta de ‘pacotes’ de desenvolvimento".  Isto, conforme exposto, teria como principal 
argumentação incentivar o crescimento 'para dentro', visto que – do contrário – a terra em áreas não 
urbanizadas se tornaria, por vezes, mais atraente aos empreendedores.  

Decorrente das ideias aqui citadas temos, por exemplo, a elaboração, em 1995 [no primeiro governo 
municipal de Antônio Palocci], do instrumento urbanístico Operação Interligada, "mediante o qual o 
proprietário de imóvel urbano poderá obter, da Prefeitura Municipal, a modificação de índices urbanísticos e 
de restrições de uso e ocupação dos solo incidentes sobre o imóvel, com a correspondente contrapartida 
em recursos vinculados à urbanização de favelas e à implantação de programas habitacionais de interesse 
social destinados à população de baixa renda", entre outros.25 

                                                             
25 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 1995. Lei Complementar 493. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=5543>. Último acesso em: 01/11/2014. 20h19min. Além 
deste, são definidos com o Plano Diretor de 1995 os seguintes instrumentos: 
"CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA  — ARTIGO 5° - A implantação da Política Municipal 
é feita através dos seguintes instrumentos: 
I - de Planejamento: 
a) o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal; 
b) o Plano Viário; 
c) a Legislação de Parcelamento, de Ocupação e Uso do Solo, de Edificação e Posturas; 
d) o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social; 
e) os Projetos Especiais de Interesse Social; 
f) o Plano Plurianual; 
g) a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
h) a Lei de Orçamento Fiscal: 
i) os Planos e Programas Setoriais; 
j) o Cadastro Técnico Municipal. 
II - Fiscais: 
a) os Tributos Municipais; 
b) o imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 
c) as Taxas e Tarifas Públicas Específicas; 
d) a Contribuição de Melhoria; 
e) os incentivos e Benefícios Fiscais. 
III - Financeiros: 
a) os Fundos Municipais de Desenvolvimento Urbano; 
b)os recursos da Outorga Onerosa sobre o Direito de Construir. 
IV - Jurídicos: 
a) o Parcelamento, Requisição e Edificação ou Utilização Compulsória; 
b) as desapropriações por interesse social, necessidade ou utilidade pública; 
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Cabe lembrar que, para o Planejamento Estratégico de forma geral, cujo pensamento, como vimos, passa a 
influenciar a legislação urbana a partir da década de 1990 – e que passa a ser introduzido na cidade de 
Ribeirão Preto ainda em termos apenas propositivos também nesta década –, através de alguns dos 
instrumentos da política urbana citados, aos serviços urbanos agregam-se, via de regra, a transformação de 
antigas edificações, de preferência com 'algum' valor histórico, ou arquitetônico, em equipamentos culturais 
[geralmente museus] que, além de materializar e manter – supostamente – a memória urbana, estariam 
levando ‘cultura’ à população, como se essa pudesse ser simplesmente transmitida através de imagens 
apresentadas por exposições, textos e eventos mais que prontos, autonomizados. Quando tais 
intervenções são financiadas, ou mantidas, por empresas privadas, estas podem ainda melhorar sua 
imagem diante de um público consumidor, ao participar e dar suporte a ações ‘cidadãs’, justamente por este 
motivo, extremamente 'capitalizadoras'. 

                                                                                                                                                                                      
c) o Tombamento; 
d) a Transferência do direito de construir; 
e) o solo criado, ou a outorga onerosa do direito de construir mediante implantação do coeficiente de aproveitamento 
único. 
f) a área pública de uso temporário; 
g) o Direito de Preempção; 
i) a Servidão Administrativa. 
V - Administrativos: 
a) as Propriedades Públicas Municipais; 
b) a Concessão do Direito Real de Uso; 
c) a Permissão pela Concessão dos Serviços Públicos Urbanos; 
d) os Contratos de Gestão com Concessionários Públicos Municipais de Serviços Urbanos; 
e) os Convênios e Acordos Técnicos, Operacionais e de Cooperação Institucional; 
f) a concessão, permissão e autorização de uso e cessão. 
Parágrafo Único - Os instrumentos a serem utilizados, constantes neste artigo relativos aos itens II, III e IV e em 
específico "o Parcelamento, requisição e edificação ou utilização compulsória e o imposto progressivo no tempo, 
somente serão aplicados quando as áreas forem determinadas com os seus devidos perímetros, e incluídas na 
revisão do Plano Diretor, conforme artigo 160, desta lei, atendendo assim o disposto no parágrafo 4°, artigo 182 do 
capítulo II da Constituição Federal." Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=5543>. 
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Figura 126 – Exemplo de como uma empresa privada pode capitalizar um apoio cultural. No caso de Ribeirão Preto, a 
Orquestra Sinfônica [OSRP] – cuja sede é o Theatro Pedro II – é administrada por entidade privada, sem fins 
lucrativos, responsável pela gestão e manutenção da OSRP – a Associação Musical de Ribeirão Preto – que conta 
com parcerias desenvolvidas junto às iniciativas pública e privada por meio de projetos de Lei Rouanet e contribuição 
de patronos e sócios.26  

Contudo, como sabemos, a restauração do Theatro Pedro II [1993] – dez anos depois do incêndio – e a 
'renovação' do Palacete Meira Júnior – onde está instalada a conhecida Chopperia Pinguim II – acabaram 
sendo atrativos que apenas momentaneamente levaram a uma 'retomada cultural' do centro pelos 
habitantes da cidade e região, mesmo em se tratando de um público bem específico. A tentativa anterior, 

                                                             
26 O arquiteto Sílvio Trajano Contart - um dos sócios da Vila do Ipê Empreendimentos - compõe da Diretoria Executiva 
da OSRP, sendo o Primeiro Vice-Presidente da mesma. A Vila do Ipê Empreendimentos, assim como a empresa 
WTB, estão entre os trinta e sete patronos que colaboram diretamente para a manutenção da Orquestra que foi 
fundada em 1938 e é a segunda mais antiga do país, funcionando de forma ininterrupta. Fonte: VILA DO IPÊ 
EMPREENDIMENTOS e ORQUESTRA SINFÔNICA DE RIBEIRÃO PRETO.  
Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/noticias/Vila-do-Ipe-apoia-Orquestra-Sinfonica-de-Ribeirao-Preto> e 
<http://www.sinfonicaderibeirao.org.br/empresa.php?det=patrocinadores&id=7>. Acesso em 10/11/2014. 
Observa-se que, apesar da 'nobre' imagem da Orquestra e de seus patronos, em 2014 divulga-se que a OSRP passa 
"por uma das piores crises de sua história", cuja consequência direta é o atraso nos salários e falta de verba para 
manutenção dos equipamentos. Isso porque, conforme colocado, as grandes empresas como usinas de cana-de-
açúcar [principais financiadoras das orquestras] estariam passando por dificuldades financeiras e, com menos receita, 
estariam pagando menos impostos: estes impostos seriam destinados a projetos culturais através de Leis de Incentivo 
e, quando diminuídos, colocam em risco a continuidade de iniciativas que dependem deles para sobreviver. Haveria, 
ainda, o problema da má gestão destes recursos - colocada especialmente pelos músicos da orquestra - e do baixo 
valor dos salários destes, além da dívida existente que impediria, ainda, a captação de incentivos do ICMS [imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, 
intermunicipal e de comunicação] através da esfera estadual. Outro problema seria o repasse da Prefeitura, de 
quinhentos mil reais ao ano, que estaria - à época da reportagem - com duas parcelas em atraso [cuja 
responsabilidade seria da Secretaria Municipal da Cultura].  Fonte: Jornal A CIDADE. Com salários atrasados, 
músicos da Sinfônica ameaçam parar. 30/08/2014. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,984584,Com+salarios+atrasados+musicos+da+Sinfonica+am
eacam+parar.aspx>. Último acesso em: 10/11/2014.  
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que foi a instalação do calçadão e o restauro do Edifício Diederichsen, não surtiu muito efeito, bem como a 
criação de um centro cultural no Palace Hotel. 

Poderíamos pensar na questão, no âmbito de um município de porte médio do interior do Estado de São 
Paulo, colocada por Ferreira [2007] a partir da leitura de Jordi Borja [um dos idealizadores da ideia do 
planejamento estratégico] e Manuel Castells [um de seus defensores] – ambos na década de 1990 –, de 
que o Planejamento Estratégico dividiria as ações de intervenção nos espaços urbanos em três escalas: as 
ações de escala local, enquanto ações pontuais seriam de natureza equivalente às ações de provisão de 
equipamentos de negócios, hotéis, centros comerciais e locais de lazer, ou mesmo a reabilitação de ruas e 
conjuntos de edificações valorizáveis pelo seu simbolismo, além da criação de pontos dotados de forte 
visibilidade e acessibilidade. A necessidade de operações de recuperação de espaços urbanos e 
arquitetônicos degradados e potencialmente aproveitáveis para sua nova função de atratividade estaria 
inclusa na escala intermediária de atuação do Planejamento Estratégico. As ações de intervenção na 
escala mais ampla estariam “quase sempre vinculadas às comunicações ou às atividades conectadas à 
economia globalizada” [FERREIRA, 2007, p. 120], ou seja, as ações funcionais especializadas como 
teleportos, World Trade Centers, espaços para feiras e congressos, parques tecnológicos, zonas de 
atividades logística etc.    

Assim, a ideia contida no Ribeirão Preto - Ano 2000 contemplaria as fases local e intermediária do 
Planejamento Estratégico, enquanto a ideia contida no Projeto Ribeirão Preto 2001 contemplaria a fase 
mais ampla sem, contudo, chegar a alcançá-las. Visto que nenhuma das propostas apresentadas chega a 
se concretizar como um todo, gerando apenas fragmentos do que seria o resultado de um planejamento de 
tal porte. Analisamos, desta forma, apenas a questão ideológica, contida nos discursos apresentados e que 
será, nitidamente, adaptada e aplicada durante a 'transformação da governança urbana no capitalismo 
tardio', conforme discute o geógrafo David Harvey [2005] a respeito do papel da urbanização na dinâmica 
social, especialmente nas cidades norte-americanas e europeias.  

Relembrando, em relação à área central, no Projeto Ribeirão Preto 2001, como dito, seria proposta uma 
política de descentralização e desafogamento do trânsito: as áreas dispostas às margens do anel viário 
periférico, planejado na década de 1960, receberiam, assim, os diversos equipamentos – inclusive os 
anteriormente implantados no centro expandido –, fazendo com que a área central passasse a ser 
priorizada, ao menos teoricamente, para o uso pelo pedestre e para a valorização da 'memória da cidade' e, 
por fim, do consumo. 

O Projeto Ribeirão Preto 2001 coloca, ainda, a mudança também do terminal Rodoviário para o Setor Norte 
ou Nordeste da cidade, estando assim também próximo ao anel viário norte e descongestionando ainda 
mais a área central. O local da 'antiga' rodoviária seria, então, ocupado por um terminal urbano e todas as 
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ruas e avenidas do entorno teriam reformuladas suas orientações e direções, sendo inclusive abertas novas 
vias de veículos – para desafogamento dos eixos viários históricos – e áreas de represamento das águas 
de chuvas. O Mercado se manteria no local, mas seria 'revitalizado', assim como toda a área da 'Baixada', 
com implantação de ciclovia, recuperação de paralelepípedos, retirada de veículos pesados, tratamento 
paisagístico e transformação da Avenida Jerônimo Gonçalves em área de lazer aos fins de semana, além 
da valorização dos imóveis históricos com 'incentivo à elaboração dos miolos de quadras e recuperação 
das fachadas' visando o funcionamento destes como um 'shopping a céu aberto'.   

Abandonado pelo Projeto Ribeirão Preto 2001, o tipo de enfoque dado pelo Ribeirão Preto - Ano 2000 ao 
espaço público da área central estaria agora discursivamente restrito ao cumprimento de sua 'vocação' 
cultural, desta forma instrumentalizada para a consolidação de uma 'imagem' da cidade.  Conectada à sua 
origem e identidade histórica, e cada vez mais importante à inserção da cidade em uma possível 
concorrência por empresas e recursos futuros, no caso do Ribeirão Preto 2001 esta encontrava-se menos 
vinculada à grande expressão do capital industrial na cidade – como enfatizado pelo Ribeirão Preto - Ano 

2000 – do que ao período dos 'coronéis do café'.  

A área central como locus da concretude física de tais imagens seria reconformada, portanto, focando mais 
os visitantes/consumidores de produtos materiais e imateriais ou subjetivos [como a própria cultura, através 
dos equipamentos culturais e da própria 'paisagem cultural do café' que se tenta reconfigurar] do que os 
trabalhadores em seu dia-a-dia, visto que, para estes, a vivência diária deste lugar – central no território da 
cidade – seria provavelmente dispensável. As novas centralidades surgidas através da implantação de 
Unidades de Ocupação Planejada – conjunto formado por tipos diversos de habitações, comércio e serviços 
locais –, Distritos Empresarias, Polo de Alta Tecnologia, Centro de Convenção, Rodoviária, Aeroporto etc., 
enfim, locais de habitação e trabalho, prescindiriam – inclusive – da passagem por este local 'emblemático' 
da cidade.  

Assim é destinado ao espaço central da cidade, pelo Plano Diretor de 1995, na Seção VI – Dos Programas 
de Urbanização [Subseção I – Do Programa de Reestruturação e Renovação Urbana, Artigo 17], o Projeto 
de Revitalização do Centro Histórico e das zonas de preservação de sítios. Ainda, na Subseção III – Do 
Programa de Dinamização Urbana, através do Artigo 20 e 21, determina-se que o programa de 
dinamização urbana "será implantado em áreas cujos atributos ambientais são propícios ao 
desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer", no qual temos, entre outros, a Revitalização do Centro 
Histórico27 como um dos itens de atuação da ação de dinamização urbana identificada como necessária 
para o alcance dos objetivos da implantação do Plano Diretor da cidade de Ribeirão Preto. 

                                                             
27 RIBEIRÃO PRETO, 1995. Lei Complementar, Plano Diretor.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=10528&chave=>. 
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2.3. "DO ADMINISTRATIVISMO AO EMPREENDEDORISMO URBANO": O CASO DO SHOPPING 
SANTA ÚRSULA E DA AVENIDA JOÃO FIUSA 

 
Figura 127 – Mapa [2007] do município com a identificação da área dentro do Perímetro Urbano, Zona de 
Expansão Urbana e Zona Rural: o Plano Diretor aprovado em 1995 determinava que o Setor Sul constituía o vetor 
de crescimento da área urbanizada de Ribeirão Preto. RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa Técnica – Revisão do 
Plano Diretor. p. 27. 

À época do Concurso, as atividades noturnas que antigamente mantinham a animação do centro, após o 
horário comercial, já não se encontravam mais ali. Os cinemas, transformados em redes, abrigaram-se nos 
shoppings, os bares e restaurantes deslocaram-se para os eixos comerciais e seus entornos, motivados 
pela facilidade de acesso, espaço para estacionamento e modismos de cada período. A mudança dos 
principais aspectos sociais e funcionais do centro, tido anteriormente como local do encontro, da cultura e 
do lazer de todas as classes existentes – além de conter, pelo caráter excepcional de seus importantes 
espaços públicos, os naturais conflitos causados por seu uso diverso e não racionalizado –, causa visível 
alteração na movimentação noturna; esta fica restrita a agrupamentos de  prostituição e consumo de 
drogas, atividades que encontraram espaço após a desfuncionalização da área central, já discutida 
anteriormente. 

Na citada desfuncionalização da área central, característica também das cidades de porte médio na década 
de 1980, o governo teve papel de destaque, com a construção de centros administrativos, fóruns, 
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prefeituras etc. fora dos centros principais e até dentro das áreas residenciais nobres da cidade, como foi o 
caso da transferência, por exemplo, do Fórum, nos anos 1990, para o vetor Sudeste de expansão urbana 
de Ribeirão Preto. Motivados por esse fato, escritórios de advocacia e serviços de apoio acompanharam 
este deslocamento. No caso de Ribeirão Preto, esse processo foi ainda facilitado pela legislação 
urbanística, que permitia a todo espaço urbano uso misto, excluindo apenas três bairros estritamente 
residenciais. Além disso, a distribuição dos coeficientes de aproveitamento de uso do solo pela cidade na 
década de 1980 em diante destinou para o vetor sul as zonas mais permissivas do ponto de vista do 
potencial de construção: como já mencionado, durante as décadas de 1980 e 1990, a verticalização foi 
concentrada no Higienópolis [SILVA, 2004, p. 259-272]. 

Colabora com isso o fato de que, em 1981 [mesmo ano do incêndio do Theatro Pedro II], foi escolhido 
justamente o setor sul para a localização do primeiro shopping center de Ribeirão Preto, supervalorizando 
imediatamente toda a região que vai da parte alta do centro da cidade [o já citado bairro Higienópolis] até o 
Ribeirão Shopping, região destinada ao uso tanto residencial quanto comercial. Neste setor, em 1996 – 
após a implementação do Plano Diretor – é criado o empreendimento Jardim Santa Ângela, do qual 
falaremos, e – no mesmo ano – é iniciada a implantação do campus da Universidade Paulista em área que, 
para tanto, é desmembrada durante a elaboração do empreendimento Jardim Nova Aliança [loteamento 
realizado a partir de área da antiga Fazenda Nova Aliança], após o Ribeirão Shopping na direção sul, fato 
que impulsionou a verticalização e favoreceu a especulação imobiliária naquela área, com a criação, ainda, 
do Jardim Ana Maria. 

Percebe-se, então, que a partir deste momento, todas as – pequenas – tentativas de atração de público 
para a área central foca esforços no consumo destes espaços, mesmo em se tratando de um consumo de 
cultura, agora como serviço a ser prestado e consumido. Contudo, nenhum destes espaços de consumo 
consegue concorrer com o 'ar condicionado', estacionamento, segurança e lojas de grifes famosas 
presentes nos Shoppings Centers, ou seja, com o conforto, controle, ordem e estética desses espaços 
autocentrados e independentes.  

Ainda, todas essas questões colocadas, aliadas ao aumento populacional e de seu poder econômico, fez 
com que a cidade e sua região de influência [que à época era de 2.695.897 pessoas, somadas aos 486.524 
habitantes da cidade propriamente dita]28 comportassem a criação de mais dois novos Shoppings Centers: 
o Novo Shopping, localizado no entroncamento da Avenida Castelo Branco com a rodovia SP-255, e o 
Shopping Santa Úrsula localizado no centro da cidade, fato que gerou à época uma série de discussões: 

                                                             
28 Segundo dados do IBGE [Censo 2014] a população é de 658.059,00 habitantes. Há ainda, projeto de lei em 
discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a criação da “Aglomeração Urbana de Ribeirão 
Preto”, que englobaria 34 municípios, com população aproximada de 1,4 milhão habitantes e produto interno bruto 
[PIB] de aproximadamente 26 bilhões de reais. Fonte: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Aglomeração 
Urbana de Ribeirão Preto. Acesso em: 17 de maio de 2008. Informação do IBGE atualizada em julho de 2014. 
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por que construir no centro quando o modelo de desenvolvimento seguido pelos gestores do crescimento 
urbano da cidade aponta para a periferia, para fora do centro?.   

Como já dito a respeito da desfuncionalização da área central – especialmente da região conhecida como 
'baixada' – o processo de mudança de usos se acentua com a ocupação, por serviços 'inferiores', dos 
edifícios desocupados – mantendo o caráter popular – e outros edifícios, transformados em residência das 
camadas de baixa renda. O conceito de 'serviços inferiores' é explicitado por Paul Singer da seguinte forma: 

Na medida em que a cidade vai crescendo, centros secundários de serviços vão 
surgindo em bairros, que formam novos focos de valorização do espaço urbano. O 
crescimento urbano implica necessariamente uma reestruturação do uso das áreas já 
ocupadas. Assim, por exemplo, o centro principal tem que se expandir à medida que 
aumenta a população que ele serve. Esta expansão esbarra nos bairros residenciais 
“finos” que o circundavam, determinando o deslocamento de seus habitantes para 
novas áreas residenciais ‘exclusivas’, providencialmente criadas pelos promotores 
imobiliários. O anel residencial que circunda o centro se desvaloriza e passa a ser 
ocupado por serviços inferiores: locais de diversão noturna e de prostituição, hotéis de 
segunda classe, pensões e – em estágio mais avançado de decadência – por cortiços, 
marginais etc. O envolvimento do centro principal por uma área de decomposição 
social cria condições para que a especulação imobiliária ofereça aos serviços centrais 
da cidade nova área de expansão. Surge assim um “centro novo” em contraste com o 
‘centro antigo’ [SINGER, 1979, p. 29-30]. 
 

Tal processo pôde ser observado em Ribeirão Preto e constatou-se uma especialização do comércio e 
serviços em determinadas ruas principais, tais como: móveis, roupas, tecidos, presentes, calçados e 
eletrodomésticos, peças de carros, motos, peças para máquinas, componentes eletrônicos, bares, 
lanchonetes e o pequeno comércio diversificado. A presença de sobrados no setor da estação, como 
observa Calil Jr [2003], se manteve, com localização do comércio no térreo, e o andar superior utilizado 
como residência. A desvalorização da área está relacionada, segundo consta em sua pesquisa, ao 
desinteresse dos proprietários em investir na manutenção dos imóveis, alegando baixo rendimento com os 
aluguéis, e por outro lado, os novos inquilinos, sem recursos para investir em melhorias. Este processo teve 
como consequência, segundo o autor, a desvalorização geral do setor, expressa na depreciação das 
edificações, o que se soma ao preconceito social da localização de casas de prostituição.  

Contudo, a área destinada à implantação do Shopping Santa Úrsula localizava-se na parte 'alta' [em 
contraposição à área da 'Baixada'] do Quadrilátero Central, mais valorizada e denominada Higienópolis, 
relativa à área da segunda expansão do centro de Ribeirão Preto [CALIL, 2003]. Para a aprovação da 
execução de sua construção foi acionado o instrumento urbanístico Operação Interligada, que permite 
acréscimo de área máxima edificável ao projeto de construção do shopping center: em contrapartida, foi 
proposto o fornecimento de recursos destinados à população de baixa renda e a obras de melhorias 
urbanas no centro. Assim, em uma área em que o limite de área máxima edificável era de três vezes a área 
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do terreno, foi aceito um projeto cujo índice encontra-se em três vezes e meia, sendo que o acréscimo 
encontra-se localizado no subsolo da edificação.29  

Tal empreendimento, contudo, estaria diretamente ligado a outro, que – este sim – teria 'revolucionado' o 
mercado imobiliário da cidade: a criação da 'localidade' Avenida João Fiúsa30 [entre os subsetores Sul – 03 
e Sul–04] que – em 2006 – apresenta o metro quadrado construído mais caro de Ribeirão Preto [divulga-se 
o valor de R$ 2.025,68 em 2012, após a revisão da Planta Genérica de Valores de Imóveis Urbanos do 
Município]31.  

 
Figura 128 – Quadro de comparação de valores do metro quadrado de algumas localidades da cidade de Ribeirão 
Preto. Cabe esclarecer que os valores de 2001 estão baseados no valor venal dos imóveis – ou seja, abaixo do valor 
de mercado. Para 2013, a proposta de revisão de valores igualaria o valor venal ao valor de mercado.  A Rua do 
Professor encontra-se paralela à Avenida João Fiúsa. Fonte: Jornal A CIDADE, 13/12/2012. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/editorias/politica/2012/12/13/valor-do-metro-quadrado-varia-de-r-10-a-r-3-mil-em-
ribeirao-preto.html#>. 
 

O Jardim Santa Ângela – empreendimento, como já dissemos, criado em 1996 –, a partir de então 'cortado' 
pelo prolongamento da Avenida João Fiúsa, era basicamente constituído por um 'sítio/chácara' de 350.000 
m² [trezentos e cinquenta mil metros quadrados] até o início da década de 1990. No local, as 'irmãs 

                                                             
29 O aumento de área construída computável solicitada pela empresa foi aceito pelo COMUR [Conselho Municipal de 
Urbanismo de Ribeirão Preto] e publicada em Diário Oficial no dia 20 de maio de 1997. 
30 A Avenida João Fiúsa possuía, em 2006, quatro quilômetros de extensão, desde a rotatória na Avenida Caramuru 
até seu encontro com o Anel Viário Sul. Coloca-se, contudo, que no trecho a partir da Avenida Presidente Vargas, no 
sentido sul, estaria o metro quadrado construído mais caro de Ribeirão Preto, que ali chegava a valer R$ 2.700. O 
valor de todos os 'luxuosos edifícios' e os imóveis em condomínios fechados localizados na avenida, na estimativa do 
mercado imobiliário, atingiria o valor de um bilhão de reais, o equivalente a 20% do PIB anual de Ribeirão Preto. Av. 
João Fiusa - Avenida de R$ 1 bi. Trecho da João Fiúsa entre Presidente Vargas e Anel Viário explode em 10 
anos e abriga metro quadrado mais valorizado de Ribeirão. GAZETA, 18/03/2006. 
31 Fonte: Jornal A CIDADE. Valor do metro quadrado varia de R$ 10 a R$ 3 mil em Ribeirão Preto. 13/12/2012. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/editorias/politica/2012/12/13/valor-do-metro-quadrado-varia-de-r-10-a-r-3-mil-em-ribeirao-preto.html#> 
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ursulinas' [através da Associação Religiosa Católica das Irmãs Ursulinas, proprietária do Colégio Santa 
Úrsula, fundado em Ribeirão Preto em 1914] produziam leite, verdura e outros produtos para o colégio 
localizado na região central. Segundo divulgado, contudo, a necessidade de construção de um novo prédio 
para abrigar o colégio teria surgido na década de 1980 e a ideia era utilizar a área de dez mil metros 
quadrados do Colégio então existente no centro e a área da chácara, localizada às margens da Avenida 
Presidente Vargas, entre o Jardim Irajá e o Jardim Canadá [no subsetor Sul–04], como 'moeda de troca' 
para a construção do novo campus do Colégio Santa Úrsula, o que ocorreu em 1996 e contribuiu – 
somando-se aos demais já citados – para 'puxar' o desenvolvimento de Ribeirão Preto em direção à Zona 
Sul.  

2.3.1 AVENIDA JOÃO FIUSA E O VETOR DE CRESCIMENTO SUL 

Segundo divulgado, o primeiro contato das irmãs ursulinas a respeito da mudança de endereço e permuta 
da área original do colégio teria sido com a Hochtief do Brasil,32 que teria planejado, para a área da 
'chácara', um loteamento com terrenos convencionais – de duzentos e cinquenta metros quadrados –, cujo 
valor que seria auferido com as vendas não seria suficiente para alcançar o objetivo proposto: a construção 
do novo campus do Colégio. Através do conhecimento da intenção mencionada, o empresário ribeirão-
pretano Moacir Castelli33 – com quem a COHAB-RP realiza, em 1993-1996, o empreendimento Ribeirão 
Verde em sistema de parceria público-privada – teria, então, contatado um conhecido, Paulo Tadeu Rivalta 
de Barros, da incorporadora e construtora Habiarte Barc34, para – com grupos imobiliários locais Copema, 

                                                             
32 A HOCHTIEF é uma prestadora de serviços de engenharia e construção que atua desde o desenvolvimento, 
serviços de engenharia e construção, até concessões e serviços de operação. No Brasil, possui escritório em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
33 Moacir Castelli é engenheiro e diretor da Protenco Projetos Técnicos Ltda, construtora atuante em todos os setores 
da cidade tendo, inclusive, atuado em parceria com a COHAB-RP na primeira gestão de Palocci [1993-1996]. Tratou-
se de uma parceria público-privada na produção de habitação de interesse social através da Cohab-RP: no Programa 
Lotes Urbanizados, da mesma, a empresa de Castelli teria participado no empreendimento Ribeirão Verde - Lotes 
Urbanizados, que previa a construção de 3.461 lotes urbanizados em área da antiga Fazenda Santa Maria, na Zona 
Leste da cidade, de propriedade da Flora Agrícola, pertencente a um grupo de empresas, entre as quais as 
empreendedoras do Ribeirão Verde, Engindus e Protenco, do próprio Moacir Castelli: neste tipo de parceria "a 
empresa privada financiaria os lotes, a Cohab os comercializaria e administraria a carteira, enquanto a municipalidade 
se responsabilizaria pelas construções institucionais, como escolas, postos de saúde e creches." Segundo divulgado 
pelo jornal Gazeta de Ribeirão, por exemplo, atualmente a construtora ainda teria interesse na Zona Leste, tida como 
"última fronteira para empreendimentos de baixa renda, mas não apresenta projetos para a área há seis anos por 
conta da indefinição da legislação ambiental" [a área faz parte de Zona de Urbanização Restrita  - ZUR - composta 
principalmente por áreas frágeis e vulneráveis à ocupação intensa, correspondente à área de afloramento ou recarga 
das  Formações Botucatu - Piramboia [Aquífero Guarani] - conforme especificado no Plano Diretor e no Código do 
Meio Ambiente, onde são permitidas baixas densidades demográficas, incluindo grande parte da Zona Leste e parte 
da Zona Norte do Município].  Segundo a reportagem, estariam sendo construídos 704 apartamentos pelo [programa 
federal] Minha Casa, Minha Vida na Zona Norte, que não teria restrição, por empresários como Moacir Castelli, para 
quem teria que haver "uma forma de usar a Zona Leste racionalmente". Fonte: GAZETA DE RIBEIRÃO PRETO. 
Projetos estão vetados em Ribeirão Preto, SP. 12/11/2009.  
Disponível em: <http://www.agsolve.com.br/noticias/projetos-estao-vetados-em-ribeirao-preto-sp>. 
Para a questão do bairro Ribeirão Verde, ver: Laurentis [2010]. 
34 Como incorporadora e construtora, a empresa atua na região de Ribeirão Preto desde a década de 1980. Consta 
em seu sítio eletrônico que: "Nos anos 90, foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento urbano e imobiliário da 
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Stéfani Nogueira e Conspace – realizarem a operação. É constituído, para este fim, o Grupo de 
Desenvolvimento Urbano – GDU Incorporações e Construções, que passa a gerenciar toda a transação, 
sendo responsável pelo projeto e aprovação do loteamento [um ‘master plan’ dirigido para a construção de 
edifícios de grande porte, realizado em 1992], bem como pela comercialização dos vinte e cinco terrenos 
com dimensões elaboradas justamente para receber – entre os subsetores SUL-03 e SUL-04 – os 
condomínios urbanísticos verticais do subsetor SUL-03 e dois condomínios urbanísticos horizontais do 

subsetor SUL-04, além da negociação da área onde seria construído o Shopping Santa Úrsula, pela 
Hochtief, em 1995. 

O primeiro condomínio urbanístico vertical da Avenida João Fiúsa teria sido construído pela própria 
Habiarte Barc, sendo sucedido por vários outros que compuseram a primeira etapa de edificação na 
mesma, finalizada em 2003. A partir desta data inicia-se a ocupação da região chamada de Alto da Fiúsa, 
considerada a parte 'mais nobre' [o 'filet mignon', na linguagem dos empresários do setor] da avenida e 
onde estariam implantadas torres como o edifício Vitória Hill [com um apartamento por andar, avaliado em 
mais de um milhão de reais, em 2006].35 Torna-se claro, pelo tipo de vantagens apontadas por profissionais 
da área do mercado imobiliário, que a localização torna-se um produto a ser consumido, uma 'grife', como 
dizem alguns a respeito do que chamam de 'boom' imobiliário no setor: 
 

‘As pessoas dão muito valor em morar na João Fiúsa. A avenida é uma verdadeira 
grife’, define Andréa Nascimento, gerente comercial da Rossi Incorporação e 
Construção, empresa que lançou um condomínio fechado em 2002 e, impressionada 
com o sucesso de vendas, resolveu lançar outros empreendimentos: o L Essence, um 
edifício de 25 andares, e o condomínio horizontal Terra Brasilis. 
Para Carlos Henrique Fortes Guimarães, diretor da Imobiliária Fortes Guimarães, 
morar na Avenida João Fiúsa é atualmente um sonho de consumo da classe média 
alta ribeiraopretana. Quem investe em imóveis na avenida não perde dinheiro porque 
o local está supervalorizado. ‘Sem dúvida é o metro quadrado mais caro de Ribeirão 
Preto’, diz. 
O metro quadrado no Sequoia, por exemplo, em fase de vendas pela construtora 
Pereira Alvim, está em torno de R$ 2.700, segundo Anderson Skankevitius, gerente da 
empresa. O prédio tem dois apartamentos por andar e 26 pavimentos. São quatro 
suítes, objeto do desejo de profissionais liberais e executivos. O prédio terá heliporto.36 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      
Zona Sul de Ribeirão Preto. Colaborou com a consolidação do loteamento Jardim Santa Ângela e em 1997 lançou o 
primeiro empreendimento vertical de grande porte na Avenida João Fiusa – o Edifício Ville de Quebec. Alguns anos 
depois, deu início ao desenvolvimento do bairro Mirante Morro do Ypê, na Alta Fiusa.". Disponível em: 
<http://www.habiarte.com/empresa>. 
35 Segundo matéria do jornal Gazeta de Ribeirão Preto, "os 'Altos da Fiúsa' se estendem da praça Mr. Blitz até o Anel 
Viário Sul, onde novos prédios estão em construção, além de novos condomínios fechados. A Prefeitura de Ribeirão 
Preto deverá prolongar a avenida no sentido sul, até Bonfim Paulista." Av. João Fiusa - Avenida de R$ 1 bi. Trecho 
da João Fiúsa entre Presidente Vargas e Anel Viário explode em 10 anos e abriga metro quadrado mais 
valorizado de Ribeirão. GAZETA, 18/03/2006.  
36 Fonte: JORNAL GAZETA. Av. João Fiusa - Avenida de R$ 1 bi. Trecho da João Fiúsa entre Presidente Vargas 
e Anel Viário explode em 10 anos e abriga metro quadrado mais valorizado de Ribeirão. 18/03/2006.  
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Figura 129 – Imagem da Avenida João Fiusa, vista da antiga Zona Rural, na Zona Sul da cidade. Fonte: JR Studio 
Fotográfico. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1490723>. Acesso em: 02/11/2013. 
14h54min. 
 

 
Figura 130 – Imagem aérea mostra os subsetores SUL-01 e SUL-05, separados pela Avenida João Fiúsa [região 
'abaixo' da Avenida Presidente Vargas], ao centro da imagem. Acima da Avenida Presidente Vargas temos os 
subsetores SUL-03 e SUL-04, com maior densidade no SUL-03 [segundo levantamento de 2010, um dos três 
subsetores mais densos da cidade, com 121,86 hab/ha. Ao fundo da imagem, vê-se área de expansão da Avenida 
João Fiúsa, para além do Anel Viário [antiga zona rural da cidade].  
Fonte: JR Studio Fotográfico. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1490723>. Acesso 
em 02/11/2013. 14h54min. 
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Figura 131 – Imagem da Avenida Professor João Fiúsa: neste trecho ocorrem os acessos a vinte e cinco 
condomínios verticais do subsetor SUL-03 [[a esquerda] e a dois condomínios horizontais do subsetor SUL-04 [à 
direita]. Nota-se, na imagem, as ilhas, as calçadas e os recuos, maiores que o usual até então. Fonte: JR Studio 
Fotográfico. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1490723>. Acesso em 02/11/2013. 
14h54min. 
 

 
Figura 132 – Vista aérea da Avenida João Fiúsa [entre subsetores SUL-04 [esquerda] e SUL-03 [direita]. À 
esquerda, abaixo, vê-se parte do novo campus do Colégio Santa Úrsula, projeto da Zanettini Arquitetura 
Planejamento e Consultoria Ltda, SP. Fonte: JR Studio Fotográfico.  
Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1490723>. Acesso em 02/11/2013. 14h54min. 
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Figura 133 – Ocupação do solo ribeirão-pretano através da análise dos subsetores. Segundo Justificativa Técnica do 
Plano Diretor, "as novas urbanizações do setor sul até o distrito de Bonfim Paulista apresentam morfologia de 
ocupação chamada de espraiamento que é caracterizada por baixa densidade de ocupação e populacional. O 
modelo de urbanização se dá através de condomínios e loteamentos fechados, destinados à parcela mais rica da 
sociedade, e causa ociosidade de infraestrutura urbana na maior parte do dia e grande demanda nos horários de 
pico, especialmente à energia, água e trânsito." RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 70. 

Colocando o sucesso nas mãos de empresários que "tiveram feeling", divulga-se que o GDU 'nasceu' 
quando empresários de Ribeirão aceitaram o 'desafio' de construir o Colégio Santa Úrsula, 'vislumbrando' a 
possibilidade de a área no entorno da escola receber os futuros edifícios. Coloca-se ainda que, "na visão 
dos empresários Paulo Tadeu Rivalta de Barros e Moacir Castelli, os futuros empreendimentos de alto 
padrão iriam 'migrar' da área central para a zona sul.  Os terrenos teriam sido, assim, idealizados "com 
planejamento adequado, cujas dimensões proporcionassem conforto, garagens maiores, com recuos."37  

                                                             
37 De acordo com o próprio Barros, em entrevista ao jornal Gazeta. Segundo a mesma, o primeiro edifício na João 
Fiúsa foi o Ville de Quebec, feito pela Habiarte Barc, empresa na qual Barros ocupa o cargo de diretor. Em 1998, a 
Habiarte Barc faria outro lançamento, o edifício Pensilvânia: "eles integram um conjunto de 24 torres, construídas, 
além da Habiarte Barc, pela Copema e pela Pereira Alvim, entre outras incorporadoras." GAZETA, 18/03/2006. Ver 
também: O setor que mudou a cara de Ribeirão, artigo da Revide. Disponível em: 
<http://www.grupowtb.com.br/pt/noticia/53/o-setor-que-mudou-a-cara-de-ribeirao.html>. Acesso em 02/11/2014. 
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Obviamente que tais processos não ocorreram de forma tão 'natural' como se coloca: trata-se de um 
empreendedorismo urbano que alia desde empresários interessados na alta lucratividade decorrente da 
criação de novos e valorizados espaços urbanos, a interesses políticos diversos, mas ambos focados no 
aumento da lucratividade ora da empresa [seja ela incorporadora e/ou construtora], ora da cidade-empresa, 
que [supostamente, sem qualquer tipo ônus]  aumentaria a arrecadação de tributos, entre outros. Assim, 
junto a esses projetos, como dito, foram desenvolvidas estratégias para aumentar o potencial de 
valorização, como a criação de parques, áreas verdes, boulevards, centros de serviços especializados, 
entre outros. 

O arquiteto e urbanista Sílvio Contart, tido como responsável pelo planejamento da 'região da Fiúsa', 
descortina a colocação acima, em entrevista realizada em 200838, quando afirma que a área resultou de 
uma "coordenação de vários interesses", considerando "muito feliz a posição da GDU", que teria 
capitaneado todo o processo ao "fazer uma 'desmobilização' de imóveis das irmãs ursulinas com o intuito 
de criar uma nova escola e, com isso, "criar todo um bairro". Além disso, segundo Contart, a GDU 
"conseguiu vender a escola antiga para gerar renda para tudo isso". Ainda segundo o arquiteto, enfatizando 
o 'pioneirismo' do grupo, a GDU teria "quebrado um paradigma de desenvolvimento para novos 
empreendimentos imobiliários na época", focados apenas em 'grandes construções de prédios', no centro 
da cidade [Higienópolis], ocupação esta que impedia o projeto das áreas 'além' – no entorno – da 
edificação, como aconteceu na Avenida Fiúsa, empreendimento que teria trazido a 'dimensão 
contemporânea' para a cidade. De 1990 a 2004, do total de condomínios e loteamentos aprovados em 
Ribeirão Preto, cerca de 70% teriam sido implantados na zona Sul, contra, aproximadamente, 20% da zona 
Leste e 10% das zonas Norte e Oeste. 

Para Contart, "foi gerado pela primeira vez um bairro exclusivo de lotes para prédios com infraestrutura 
adequada e tamanho adequado". Criou-se, assim, uma situação [que teria se transformado em referência 
para outros empreendimentos, inclusive da GDU], onde a concepção do bairro já é feita para que sejam 
construídos edifícios altos. A GDU, conforme afirma o arquiteto, teria tido inclusive participação no 
convencimento das 'irmãs', para que estas "saíssem do colégio" localizado no centro. A fala seguinte do 
arquiteto denota o prévio interesse, portanto, na transformação de uma área, "parada por muito tempo", 
caracterizada por ele como 'vazio urbano', uma "ilha em aberto". O projeto teria 'pedido', assim, a mistura 
de usos: algumas áreas comerciais voltadas para a Avenida Presidente Vargas, dois condomínios 
urbanísticos horizontais [Monterey Condo Park e Carmel Condo Park, localizados no subsetor SUL-4] e 
condomínios urbanísticos verticais. 

                                                             
38 Entrevista cedida ao Programa Show do Imóvel em 26/07/2008. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=A4ai-4InJwU>. Último acesso em: 02/11/2014. 03h47min. 
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Percebemos aqui o claro processo de construção de uma ‘mercadoria-cidade’ que tem, segundo Carlos 
Vainer [2000, p. 83], um público consumidor definido, específico e qualificado. A cidade passa a não ser 
“apenas uma mercadoria, mas também e, sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de 
elite de potenciais compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis.” Percebemos, ainda, 
na fala dos atores envolvidos na criação deste discurso em Ribeirão Preto – a partir da década de 1990 –, a 
transformação da cidade-mercadoria em cidade-sujeito, na maior parte das vezes: a cidade como objeto 
passa a ser separada do seu contexto por um discurso típico do Planejamento Estratégico, que a 
autonomiza de forma interessada, apresentando-a, como cidade-mercadoria. Segundo Vainer [2000, p. 83], 
“esta cidade, que saiu da forma passiva de objeto e assumiu a forma ativa de sujeito, ganha uma nova 
identidade: é uma empresa” e é esta a condição que possibilita, segundo o autor, que o pensamento ligado 
ao Planejamento Estratégico possa ser transposto da corporação privada para o território público. 
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Figura 134 – Atual Colégio Santa Úrsula, projeto de 
 Zanettini Arquitetura Planejamento e Consultoria Ltda.  
Disponível em: 
<http://www.zanettini.com.br/ajax_atuacao.php?tipo_atuacao=2
&id=32>. 
 

 

 

 

 
 
Figura 135 – Antigo prédio do Colégio Santa 
Úrsula, no bairro Higienópolis, Quadrilátero 
Central de Ribeirão Preto. Disponível em: 
<http://www.tortoro.com.br/blog/?cat=12>. 
 

 

 

 

Figura 136 – Imagens dos espaços abertos referentes aos lotes da Avenida João Fiúsa. Fotos: autora, março de 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

199 
 

2014. 
 

 
 

 
Figura 137 – Preço do solo por metro quadrado na área urbana na Zona Sul, em reais, e preço do solo em 
condomínios [2007]. Evidencia-se a grande valorização do solo no setor sul e, especialmente, nos condomínios 
fechados por se constituírem em produtos imobiliários que agregam alguns serviços e/ou trabalho realizado.  Fonte: 
Gomes [2011, p. 71]. 
 

 
 
Figura 138 – Imagem do condomínio horizontal Carmel Condo Park e 'sombras' do edifícios verticais da Avenida 
Professor João Fiúsa. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=425762>. 
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Figura 139 – Loteamentos e condomínios aprovados a partir de 1990, da Secretaria de Planejamento e Gestão 
Ambiental. Fonte: Gomes [2011, p. 70]. 
 

O empreendedorismo urbano é, assim, atribuído a um feeling que gerou a 'possibilidade' – que sabemos 
não ser exatamente apenas uma possibilidade, mas uma intenção direta e calculada [racionalizada] – de a 
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área receber futuros edifícios – e não uma grande manobra empreendedora e monopolizada realizada 
exatamente para que isto acontecesse. Ainda, observa–se a visão dos empresários envolvidos, para quem 
os empreendimentos 'migrariam' da área central para a zona sul como se tivessem se transformado em 
'sujeitos' das ações, capazes de se locomoverem para o local da cidade que fosse 'melhor' para eles: sabe-
se, contudo, que o GDU passou a ter um papel fundamental na expansão da zona Sul, adquirindo terrenos, 
lançando loteamentos, condomínios ‘glamourizados’ incentivando a especulação cada vez maior na região, 
sobretudo a partir de meados da década de 1990. Citando Harvey [1998, p. 80-81]:  

A ênfase dos ricos no consumo levou, no entanto, a uma ênfase muito maior na 
diferenciação de produtos no projeto urbano. Ao explorarem os domínios dos gostos e 
preferências estéticas diferenciados [...], os arquitetos e planejadores urbanos 
reenfatizaram um forte aspecto da acumulação de capital: a produção e consumo do 
que Bourdieu (1977;1984) chama de 'capital simbólico', que pode ser definido como 'o 
acúmulo de bens de consumo suntuosos que atestam o gosto e a distinção de quem 
os possui'. Esse capital se transforma, com efeito, em capital-dinheiro, que 'produz seu 
efeito próprio quando, e somente quando, oculta o fato de se originar em formas 
'materiais' de capital. O fetichismo [a preocupação direta com aparências superficiais 
que ocultam significados subjacentes] é evidente, mas serve aqui para ocultar 
deliberadamente, através dos domínios da cultura e do gosto, a base real das 
distinções econômicas. 
 

Neste ponto, o arquiteto e urbanista Sílvio Contart é mais direto: deixa claro que a mudança do Colégio 
Santa Úrsula para a Zona Sul foi intencionalmente provocada pelos empreendedores urbanos interessados 
na compra e venda do solo urbano daquela área até então 'vazia' e 'parada' da cidade – na verdade, local 
de cultivo das irmãs ursulinas – agora transformada em mercadoria – e das mais valorizadas – após o 
master plan empreendido, não porque o projeto 'pediu' a mistura de usos, mas porque este foi o modelo de 
investimento planejado, conectado com modelos em voga no momento. Otília Arantes coloca que  

O pensamento único das cidades não sobreviveria por muito tempo ao seu próprio 
vazio, se a cada temporada não atualizasse seu repertório com alguma nova receita 
de salvação urbana. Ao que parece, uma das últimas palavras de ordem redentoras 
na virada deste século atende pelo nome de mistura social. E correspondente mistura 
de funções na cidade. Mix, para os anglo-americanos, mixité, para os franceses; e 
Mischung para os alemães [ARANTES, 2012, p. 105]. 

Além de buscar se adequar a um 'pensamento único', o planejamento da cidade passa a não apenas utilizar 
as noções e conceitos de racionalidade, ordem e funcionalidade da fábrica taylorista para reorganizá-la 
[como aconteceu no urbanismo modernista], mas, como se em uma posterior fase deste, faz com que a 
cidade em todo o seu conjunto e de maneira direta apareça assimilada à empresa, respondendo às 
exigências de um sistema ‘flexível’. Para Vainer [2000, p. 86], ver a cidade como empresa significa: 

 
 Concebê-la e instaurá-la como agente econômico que atua no contexto de um 
mercado e que encontra neste mercado a regra e o modelo do planejamento e a 
execução das suas ações. Agir estrategicamente, agir empresarialmente significa, 
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antes de mais nada, ter como horizonte o mercado, tomar decisões a partir das 
informações e expectativas geradas no e pelo mercado. É o próprio sentido do plano, 
e não mais apenas seus princípios abstratos, que vem do mundo da empresa privada. 

 

Os antigos e futuros planos utópicos são, assim, banidos: a cidade-empresa é obrigada a ser realista, 
competitiva, ágil, flexível e, por isso, deve estar cada vez mais livre de controles políticos, que assumiriam 
como função apenas legitimar e manter o contato ou comunicação entre as soluções empresariais e o 
público. Configura-se, então, certa proposta de despolitização da cidade, visto que o espaço da cidade é 
pensado nesse caso apenas em termos de gestão, e não mais como construção e exercício da democracia 
local, ou seja, constitui-se “uma negação radical da cidade enquanto espaço político – enquanto polis” 
[VAINER, 2000, p. 91].  

O que se vê, aliás, desde então em Ribeirão Preto, é o desenvolvimento do processo de proliferação da 
negação da cidade citada por Vainer, cidade esta apenas existente a partir da relação [seja esta de 
harmonia e/ou conflito] entre domínios públicos e privados, existente no caso desta cidade apenas na área 
urbana 'inicial', ou seja, naquela que se desenvolveu no interior do Anel Viário. Para além deste – faz-se 
crer que seja o atual principal sentido de crescimento físico da cidade – acredita-se construir uma 'nova' 
urbanidade baseada em um 'novo urbanismo'; este, por sua vez, seguindo, ou baseando-se no conceito de 

Edge Cities citado pelo Projeto Ribeirão 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento, de 1996. 

 
 
Figura 140 – Área do Quadrilátero Central à partir da região Noroeste: nota-se a grande verticalização existente e, 
consequentemente, grande adensamento ocupacional ocorrido especialmente na década de 1990, em 
contraposição à baixa verticalização da área da 'Baixada', na Avenida Jerônimo Gonçalves [principal alinhamento 
horizontal da imagem]: vê-se, na imagem acima, o Parque Maurílio Biagi [direita] e a Rodoviária [esquerda], de 
frente para o Mercado Municipal e o Centro Popular de Compras. Ao fundo, à direita, observa-se a verticalização e 
densidade do subsetor SUL-03.  Fonte: JR Studio Fotográfico.  
Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1490723>. Acesso em: 02/11/2013. 14h54min. 

Sílvio Contart coloca que os projetos por ele elaborados seguem o "grande plano viário desenvolvido pela 
prefeitura desde 1960, que vem sendo expandido conforme a cidade vai crescendo" – ou seja, seguindo 
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ainda a lógica rodoviarista. Devido às diretrizes citadas, segundo ele, a GDU teria concebido a ideia de 
aumentar 'ilha' central da Avenida João Fiúsa, de aumentar a calçada, de aumentar o recuo e, com isso, 
"criar um lugar diferente", caracterizando assim uma identidade urbana própria para a área, além de – como 
dito – uma estratégia para aumentar o potencial de valorização da região. Desta forma, a Avenida estaria 
seguindo – segundo o arquiteto, idealizador do projeto urbano – o Plano Viário e a diretriz de continuidade 
da mesma, que ainda cruzaria – em uma segunda etapa – o Anel Viário, atravessaria a área da antiga 
Fazenda Olhos D´Água – antes rica na produção de café e hoje também transformada em empreendimento 
imobiliário pela família proprietária que, como muitas outras, funda empresa própria para urbanizar, para 
'mercadificar' a área, neste caso a Urbanizadora Buganvile39 – e chegaria a Bonfim Paulista, onde já 
existiria uma avenida 'esperando' para 'emendar' com a que estaria vindo de Ribeirão Preto. Segundo 
Contart, neste percurso haveria projetos de diversos 'tipos', desde 'projetos alto padrão' até os de "nível 
mais econômico". Em relação à área da antiga Fazenda Olhos D´Água, tida no momento da entrevista 
como "o próximo grande projeto" no espaço após o Anel Viário Sul, uma área de mais de novecentos mil 
metros quadrados, seria feita uma via transversal à Avenida João Fiúsa, na "metade da estrada para 
Bonfim"; sendo assim, seria criada uma nova avenida, uma rotatória e um parque, esta paralela ao anel 
viário, entre Ribeirão Preto e Bonfim. 

                                                             
39A Urbanizadora Buganvile foi fundada em 2012 pela família Cardoso de Almeida. O sitio eletrônico do 
empreendimento disponibiliza fotos antigas da família, claramente tentando associar ao empreendimento "uma história 
de tradição, sofisticação e inovação". Coloca ainda que "a tradicional Fazenda Olhos D´Água hoje é o placo de um 
projeto único criado pela Urbanizadora Buganvile, onde a tradição ganha novos ares e a cidade" - qual delas? - "novos 
conceitos de sofisticação, qualidade ambiental, inovação e bem estar. O Jardim Olhos D´Água mantém as mesmas 
características da sua fundação, e é hoje um bairro na zona mais nobre de Ribeirão Preto". São, enfim, muitos 
atributos empregados em um empreendimento só, por vezes contraditórios, inclusive. Mesmo porque, hoje, a área é, 
ainda, uma área pouco conectada ao espaço urbano da cidade, praticamente 'rural', mas provavelmente se aposta na 
conurbação citada por Contart - como veremos -, em direção a Bonfim Paulista e Cravinhos. Compreende-se a 
necessidade de enfatizar a 'tradição' do empreendimento: o público consumidor de Ribeirão Preto é reconhecidamente 
conservador e pouco afeito a empresas 'externas'. Trata-se, portanto, de um mercado 'fechado' e monopolizado. As 
mesmas famílias detentoras de terras da 'época do café' transformam-se, assim, em empresas que cuidam da venda 
do próprio patrimônio, ampliando, ainda mais, sua lucratividade. A propaganda enfatiza ainda o projeto arquitetônico, 
de Marcos Tomanik, o projeto urbano, de Sílvio Contart e o projeto paisagístico, de Burle Marx & Cia.  
 Disponível em: <http://www.bairroolhosdagua.com.br/incorporadora.php>. 
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Figura 141 – Imagem de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água', composto por três loteamentos: 
Residencial Buganvile, Residencial Boa Vista e Residencial Borda do Parque. A imagem enfatiza, ainda, a localização 
e o acesso citado por Contart, através de uma transversal ao prolongamento [a ser realizado] da Avenida João Fiúsa. 
Esta seria, como a imagem demonstra, 'paralela' ao Anel Viário. Fonte: OLHOS D´ÁGUA. Disponível em: 
<http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro de 2014. 

 
 
Figura 142 – Imagem de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água', enfatizando os profissionais 
reconhecidos internacionalmente: ao fundo, a imagem da cidade existente e da que se pretende construir. O desenho 
viário deixa subentendido que haverá prolongamento de todas as vias, em direção a Bonfim Paulista. Fonte: OLHOS 
D´ÁGUA. Disponível em: <http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro de 
2014. 
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Figura 143 – Imagem de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água', destacando a 'inovação', 
praticamente restrita ao soterramento da rede de serviços. Fonte: OLHOS D´ÁGUA 
Disponível em: <http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro de 2014. 
 

 
Figura 144 – Imagem de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água': rumo a Bonfim e Cravinhos, a Sul de 
Ribeirão Preto, apostando nitidamente em uma provável 'conurbação', aposta perceptível pelo desenho viário 'a ser 
continuado'. Fonte: BAIRRO OLHOS D´ÁGUA. Disponível em: 
<http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro de 2014. 
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Figura 145 – Imagens de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água': localização 'geral'.  
 

 
 
Figura 146 – Imagem de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água': ênfase do acesso pelo 
prolongamento da Avenida João Fiúsa, ainda inexistente. Fonte: BAIRRO OLHOS D´ÁGUA. Disponível em: 
<http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro de 2014. 
 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

207 
 

 
 
 

 
Figura 147 – Imagens de divulgação do empreendimento 'Jardim Olhos D´Água' e o 'vazio' que aguarda a esperada 
conurbação. Disponível em: <http://www.bairroolhosdagua.com.br/index.php#prettyPhoto[]/0/>. Acesso em: novembro 
de 2014. 

Além de muitos outros empreendimentos nesta mesma localidade 'urbana' e utilizando-se do mesmo 
conceito discursivo do 'novo urbanismo' ou 'cidade planejada' – tais como o Reserva Santa Luzia40  e o 
Quinta da Primavera41 – Sílvio Contart – por vezes como Contart e Takano Arquitetos – foi responsável por 
desenvolver, também na Zona Sul, o projeto urbano dos bairros Jardim Nova Aliança e Jardim Nova Aliança 
Sul [2000, subsetor SUL-05 e SUL-10] e Jardim Botânico [2002, subsetor SUL-07]. Estes teriam 'nascido', 
segundo o arquiteto, da tentativa de criar bairros de usos mistos – como já dito, a nova 'onda' do urbanismo 
contemporâneo –, com bolsões residenciais visando a segurança e a privacidade das habitações, cuja 

                                                             
40 Segundo divulgação da WTB, grupo responsável pela incorporação [junto com a Vila do Ipê e Scopel], e venda dos 
lotes do empreendimento, este seria "Inspirado nos melhores residenciais da Flórida e conceituado pelo mesmo 
escritório de arquitetura da Universal Studios, Complexo Disney e Bush Gardens, o Foster Conant", sendo arquitetura 
e urbanismo do arquiteto Sílvio Contart. Disponível em: <http://www.grupowtb.com.br/pt/2/empreendimentos.html>. 
41 Também com incorporação e vendas pela WTB, e arquitetura e Urbanismo do escritório Contart e Takano 
Arquitetos. Disponível em: <http://www.grupowtb.com.br/pt/2/empreendimentos.html>. 
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hierarquia de usos e vias propiciariam, também, a construção de edifícios altos, de 'negócios' e de 
comércios nas proximidades do uso habitacional.  

  

Figura 148 – Localização dos bairros planejados por Sílvio Contart: 'novo urbanismo'. O Jardim Botânico [2002] está 
no subsetor SUL-07 e o Jardim Nova Aliança Sul [2000], no subsetor SUL-10, externo ao Perímetro Urbano da 
cidade, na Zona de Expansão Urbana Controlada. Fonte: Google Maps.  
 

 
Figura 149 – Localização dos loteamentos Jardim Botânico [Subsetor SUL-07], Jardim Nova Aliança [Subsetor SUL-
05] e Jardim Nova Aliança Sul [Subsetor SUL-10]: estes foram antecessores do 'novo urbanismo' e 'cidade planejada' 
empregado nos empreendimentos que surgiram a posteriori, já bem além do Anel Viário que os empreendimentos 
acima margeiam. Fonte: Google Maps, com intervenções da autora. 
 

Em relação ao Vila do Golfe, empreendimento já citado anteriormente [ver Figuras 85 e 86, Cap. I] por estar 
situado no mesmo local onde aparentemente seriam implantadas as Zonas de Ocupação Planejada do 
Projeto Ribeirão Preto 2001 –  Zona de Expansão Urbana Controlada após Anel Viário Contorno Sul –, o 
arquiteto expõe que, tendo ainda como 'vizinha' a mata de Santa Teresa [considerada Estação Ecológica 
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pelo D.E. n.º 22.691, de 13 de setembro de 1984], e – segundo Sílvio Contart, a maior concentração de 
'verde' da cidade, com 154 hectares –, a ideia de loteamento urbanizado ali aplicada teria surgido 
inicialmente da criação de um campo de golfe, o Ipê Golf Club, que dá o nome ao empreendimento. O 
projeto global para o loteamento da antiga fazenda42 teria utilizado o campo de golfe para a 'concentração 
de verde' do projeto. Ainda, margeando o condomínio urbanístico, estaria 'a mata' já citada, reserva 
estadual bastante utilizada como um dos atributos-imagem do produto imobiliário, bem como o 'corredor de 
fauna', implantado no local por meio de um processo de reflorestamento que ligaria a área particular da 
Mata Santa Teresa à Mata do Morro, outro remanescente: o projeto Vila do Golfe teria, assim, um índice de 
área verde bem maior que o exigido pela legislação, muito bem utilizado a favor de sua imagem. 

                                                             
42 Segundo 'história' do empreendimento - geralmente bastante destacada em divulgações deste tipo, visto que se 
trata de um histórico já empreendedor de sucesso -, no site da Vila do Ipê Empreendimentos, "a fazenda Santa Tereza 
foi adquirida em 1877, pelo engenheiro João Gomes do Val e foi uma das maiores produtoras de café do Brasil. A 
posse da propriedade foi transferida de geração para geração até que parte dela [568 hectares] foi herdada pelo Sr. 
Luiz Augusto Junqueira do Val. Ele deu o nome de Fazenda Retiro do Ipê às terras que recebeu do pai." Disponível 
em: <http://www.viladoipe.com.br/empreendimentos/complexo-vila-do-golfe/historia>. Acesso em: 09/11/2013. 
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Figura 150 – Imagem da Mata Santa Teresa, 
margeando o empreendimento Vila do Golfe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Revista Greens, da Vila do Ipê 
Empreendimentos. Disponível em: 
<http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. p. 9 
[imagem direita] e p. 32 [imagem esquerda]. 

 
Figura 151 – Imagem mostra o prolongamento da Av. 
Brás Olaia Acosta, implantado em 2005, seguindo as 
diretrizes viárias da Prefeitura Municipal. Esta tem início 
no Jardim Califórnia, corta o Jardim Nova Aliança, 
passa sob o Anel Viário, e estabelece a ligação com o 
complexo Vila do Golfe. Dentro da área do complexo, o 
traçado da Av. Luiz Eduardo Toledo Prado foi elaborado 
de forma a ser a principal interligação dos condomínios 
com os demais pontos estratégicos do complexo Vila do 
Golfe, incluindo o campo do Ipê Golf Club, e com os 
bairros vizinhos. "É uma via ampla e bem sinalizada, 
com totens indicativos nos principais pontos de acesso. 
Tanto nas vias internas dos condomínios quanto na Av. 
Luiz Eduardo Toledo Prado, o desenho de ruas e 
alamedas segue padrões internacionais de Cidade 
Planejada, em largura e traçado."  

Ainda segundo seu idealizador, o projeto “tinha que incorporar a 'vocação do verde' e refletir isso na 
novidade, que seria a qualidade ambiental" do empreendimento: em volta do campo de golfe e antiga 
Fazenda do Retiro do Ipê, que foi então desmembrada, foram implantados os vários condomínios 
habitacionais [sendo dezoito condomínios urbanísticos verticais e sete condomínios urbanísticos horizontais 
– entre eles o Ipê Branco, o Ipê Roxo, o Ipê Amarelo e o Quinta do Golfe], além de um centro empresarial 
em parceria com o Shopping Iguatemi, com oito edifícios para uso comercial, nove edifícios para uso de 
escritórios, um hotel, um Centro de Eventos [Espaço Golfe], além do Liceu Albert Sabin, escola privada de 
ensino fundamental I e II.43 Buscando explicar o conceito 'Cidade Planejada', que compõe o rótulo do 
produto-empreendimento, o sitio de divulgação do mesmo coloca que: 

                                                             
43 Para ver mais sobre a questão dos condomínios e loteamentos de alto padrão do subsetor sul de Ribeirão Preto, ler: 
Figueira [2013]. 
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O conceito de Cidade Planejada aplicado ao complexo Vila do Golfe é uma derivação 
do New Urbanism [Novo Urbanismo], corrente que nasceu na década de 80, nos EUA, 
como uma reação à formação dos subúrbios. A essência da proposta é retomar os 
valores de uma cidade tradicional onde a pessoa viva bem e possa desenvolver sua 
rotina em um mesmo local. 
 
Por ser uma tendência dentro do urbanismo moderno, esse conceito agrega uma série 
de outros fatores que privilegiam, entre outros aspectos, a integração da comunidade 
com a natureza, privacidade, liberdade, segurança, e principalmente a qualidade de 
vida. 
 
Além dos muros – O projeto Vila do Golfe também contempla espaços de esporte e 
lazer fora das áreas específicas dos condomínios. Há previsão para a construção de 
uma ampla praça com chafariz, coreto, playground e estilo paisagístico próprio. Além 
disso, um extenso passeio que servirá como pista de caminhada, com ciclovia. 
 
Funcionalidade – Outro aspecto importante é a valorização da funcionalidade. Além 
dos condomínios, o complexo Vila do Golfe já conta com uma unidade do Liceu Albert 
Sabin, com as obras de implantação do Quinta do Golfe, condomínio de casas de alto 
padrão em uma parceria com a Chemin Corp, e com a previsão de construção de uma 
unidade do Shopping Iguatemi. 
 
O modelo do complexo Vila do Golfe cria um equilíbrio harmônico onde cada elemento 
foi planejado para cumprir uma função integrada. Um complementa e valoriza o 
funcionamento do outro. 
 
A grande concentração de áreas arborizadas, originais da Mata de Santa Teresa, e da 
implantação do Ipê Golf Club, comprova a singularidade do complexo Vila do Golfe. O 
campo de golfe representa um conceito diferente e único, em Ribeirão Preto. [VILA 
DO IPÊ EMPREENDIMENTOS, Conceito “Vila do Golfe”, 1999]. 44 

 

Cabe destacar que a Vila do Ipê Empreendimentos foi fundada, em 1999, pelo engenheiro civil Caio 
Meirelles Whitaker, pelo próprio Sílvio Contart e pelo advogado Welton Tadeu De Bortoli que funda, 
também em 1999, o Grupo WTB e que, através da WTB Negócios [empresa do Grupo WTB], é responsável 
pelo setor de consultoria e vendas da Vila do Ipê Empreendimentos. Por sua vez, a Contart & Takano 
Arquitetura e Urbanismo, empresa dos arquitetos Sílvio Contart e Fanny Takano Contart, é a responsável 
pela coordenação de todos os projetos arquitetônicos e urbanísticos da Vila do Ipê Empreendimentos. 

                                                             
44 Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/empreendimentos/complexo-vila-do-golfe/conceito>. Acesso em: 09 de 
novembro de 2013. 
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Figura 152 – “O campo de golfe representa uma situação diferente e única, em Ribeirão. Além da paisagem 
maravilhosa, é um excelente ganho ambiental. Poucas pessoas no mundo têm esse privilégio”, afirma De Bortoli. 
“Acredito que o projeto é como a cidade de Celebration, na Flórida [EUA], porém, com um diferencial importante 
para Ribeirão Preto: o campo de golfe”, finaliza Caio Meirelles Whitaker, diretor administrativo da Vila do Ipê. 
Fonte: Revista Greens, da Vila do Ipê Empreendimentos.  
Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. p. 7. 
 

 

Figura 153 – Imagem aérea do empreendimento Vila do Golfe, com o Ipê Golf Club [grande área verde] ao centro: a 
única parte vendida da fazenda, o Ipê Golf Club foi inaugurado em 1999, independente do restante do 
empreendimento. Trata-se de um campo de 'padrão internacional' que ocupa uma área total de 67 hectares: segundo 
divulgado, "é fruto do sonho de um grupo de amigos apaixonados por golfe, que antes, para praticar o esporte, tinham 
de se deslocar até campos em outras cidades como São Paulo, Campinas, Itu, Barretos, Poços de Caldas e até no 
Guarujá." Entre estes está o engenheiro civil Caio Whitaker, diretor administrativo da Vila do Ipê Empreendimentos.  
Ao fundo, área urbanizada da cidade. Fonte: Vila do Ipê Empreendimentos. 
Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/galerias/galeria-de-fotos-complexo-vila-do-golfe>. 
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Figura 154 – Vila do Golfe: implantação com os condomínios urbanísticos horizontais [Ipê Roxo, Ipê Amarelo e Ipê 
Branco], Ipê Golf Club ao centro e Shopping Iguatemi acima [à direita]: a escola de ensino fundamental Liceu Albert 
Sabin está ao lado do Shopping. Segundo o arquiteto, a área do Shopping corresponderia ao centro comercial 
[densidade] das Unidades de Ocupação Planejadas às quais corresponderia o 'novo urbanismo' proposto: subcentros 
com densidades e dispersão previstas propositalmente, além de proximidade da 'natureza'. Fonte: Vila do Ipê 
Empreendimentos. Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/galerias/galeria-de-fotos-complexo-vila-do-golfe>. 
Acesso em 09/11/2014. Além de entrevista cedida à pesquisadora no dia 07/11/2013, no escritório da Contart 
&Takano Arquitetura e Urbanismo, situado à Rua Hugo Martini, 175. Jardim Canadá, Ribeirão Preto.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 155 – Considerado pela publicação 
"esporte de classe", a revista coloca que "hoje a 
presença de um campo de golfe é considerada 
imprescindível em uma cidade de grande porte 
como Ribeirão Preto que recebe executivos de 
vários países. O golfe é um atrativo." 
Fonte: Revista Greens, da Vila do Ipê 
Empreendimentos. Disponível em: 
<http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. p. 
21. 
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Voltando à questão que nos interessa, que é o modo como o discurso empreendido adapta questões 
presentes no Planejamento Estratégico, sem – por alguns motivos – chegar a aplicá-lo, Contart nos deixa 
uma indicação sobre onde querem chegar os empreendedores urbanos ao colocar que vê Ribeirão Preto na 
posição de 'sede regional', como concentração da economia regional, "empurrando o futuro na direção de 
uma área metropolitana". Ele prevê, para tanto, uma conurbação com as cidades de Cravinhos, Serrana, 
Sertãozinho, Jardinópolis, Dumont, Cruz das Posses, Jurucê e, talvez, Brodósqui. Estando todas em um 
mesmo sistema urbano, o desafio – na visão do arquiteto – será pensar o sistema de transporte, 
especialmente o transporte público. Além disso, pode-se prever, os empreendedores urbanos terão, 
também, um grande desafio: a 'difícil' elaboração de inúmeros modelos com características próprias e 
únicas – além de inovadoras – para serem vendidos como produtos privilegiados, se é que será possível 
criar tantos. 

Para o arquiteto, ainda, isso fará com que tenhamos que pensar integradamente com essas cidades, 
gerando uma grande mudança – e, provavelmente, mais chances de grandes empreendimentos imobiliários 
'urbanos'. Estaria aí a explicação para a necessidade – apesar dos vazios ainda existentes no interior da 
malha urbana limitada pelo Anel Viário – de tantos empreendimentos em áreas ainda sem infraestrutura 
urbana consolidada [visto que o empreendimento as implanta, mas cabe ao poder público sua 
manutenção]? Residiria nesta questão a explicação para este grande esforço teórico-discursivo empregado 
no convencimento de que 'a cidade' necessita de áreas planejadas através do conceito do 'novo-urbanismo' 
que, de novo, nada tem além de uma promessa de retorno à falsa imagem de tranquilidade relativa a um 
momento ulterior aos avanços mercadológicos da cidade moderna e gerando, apenas, mais condomínios 
horizontais ou verticais? Estaria já vislumbrada essa intenção e a direção deste avanço, bem como a 
necessidade de valorização de determinadas áreas através da construção de um vetor de crescimento 
direcionado pela Avenida João Fiúsa, já no momento de mudança de local de atuação das atividades 
educativas das irmãs ursulinas na cidade? Enfim, teria sido a mudança de local do Colégio Santa Úrsula o 
'ponta-pé' inicial, dado por empresários de feeling, do empreendedorismo urbano voltado para, 
praticamente, uma única direção? 
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Figura 156 – Mapa de localização dos vazios urbanos em Ribeirão Preto, classificados como: Federal [cor magenta], 
Estadual [cor verde], Municipal [cor azul] e Particular [cor beje]. Os assentamentos precários estão contornados de 
vermelho. Elaborado através do Plano Local de Habitação de Interesse Social – Ribeirão Preto [PLHIS] como 
instrumento de suporte na elaboração da política habitacional do município. RIBEIRÃO PRETO, 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 157 – Mapa atual do Macrozoneamento 
Urbanístico com a identificação da Zona de 
Urbanização Preferencial [cor azul], a Controlada 
[cor magenta] e a Restrita [cor laranja], além da 
Zona de Proteção Máxima [cor verde] e a Zona 
especial da Mata de Santa Teresa [cor ciano], além 
da Zona Rural [cor bege]. Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO, 2014. Justificativa Técnica do Plano 
Diretor de Ribeirão Preto – Secretaria de 
Planejamento e Gestão Pública. p. 27. Disponível 
em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/splan/planod/ 
justificativa_tecnica.pdf>. 
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                    1980/1989 

 
1990/1999 – com o vetor de crescimento definido 
no Plano Diretor de 1995. 

 
                     2000/2009 

 
                     2010/2013 

 
Figura 158 – Sequência de Mapas com demonstrativo da Evolução Urbana ao longo das décadas tendo como 
referência o mapa atual do município e as rodovias que circundam a área urbana. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. 
Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão Preto – Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. p. 28. 

Sobre o realizador da aplicação deste modelo – em certa dose – 'disneyficado'45 em Ribeirão Preto, o 
arquiteto e urbanista Sílvio Contart, após graduar-se na FAUUSP e realizar uma pós-graduação em 
desenho urbano na Universidade da Pennsylvania [EUA, 1986], retorna a Ribeirão Preto em 1991 e 
trabalha como arquiteto da Prefeitura de 1992 a 1994 [ou seja, à época da elaboração do Plano Diretor e do 
Projeto Ribeirão Preto 2001, governo Palocci]. Em relação a estes, segundo o arquiteto46, teria havido uma 
adaptação de artigos do Estatuto da Cidade e uma consequente simplificação da complexidade urbana de 
Ribeirão Preto. Para ele, a resposta dada à ineficiência e aos 'erros' cometidos pelos Planejamentos 
Urbanos aplicados até hoje – a começar pela ocupação dos fundos de vale pelo sistema viário implantado, 
bem como pela ausência de um estudo das microbacias existentes através de uma hidrologia adequada – 
só poderia estar 'fora' da cidade já urbanizada.  
                                                             
45 Referente aos empreendimentos de condomínios urbanizados na Zona Sul, tais como a Vila do Golfe, comparado à 
cidade Celebration [EUA]. Sobre a disneyficação, expressão cunhada por Sharon Zukin, ler: Zukin, [2003]. 
46 Em entrevista concedida à pesquisadora dia 07/11/2014. 
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Além disso, a simplificação da discussão, segundo ele dominante inclusive na revisão do Plano Diretor em 
andamento no ano de 2014, teria deixado para um segundo 'plano' as questões como a acessibilidade e a 
democratização do espaço público, temas estes em discussão pelas cidades no mundo todo, como coloca 
o arquiteto, para quem, ainda, o Plano Diretor estaria tentando abranger assuntos tão complexos – como o 
desenvolvimento econômico, por exemplo – que estaria "perdendo o foco". 

Segundo Contart, é um equívoco pensar que a cidade tem que estar completamente consolidada para 
expandir seus limites [conforme coloca a proposta de revisão do Plano Diretor em 2014, ao propor anéis de 
crescimento]. Para o arquiteto, a existência de subcentros que surgiriam conforme as características do 
local, bem como das relações socioeconômicas aliadas às condições geográficas da cidade, são mais 
'naturais' e, talvez, 'saudáveis' para a cidade. Permitiria, ainda, um tipo de interação comunitária e a 
participação de todos no meio onde passariam a viver [através de associações de bairro, conforme coloca]. 
Sem esta, cada um passa a cuidar apenas de si, visto que a estrutura urbana atual não contribui  – 
segundo sua leitura – para a integração. Ainda, Contart observa que, ao contrário do que o Plano Diretor 
acabaria por impor, o sistema viário, por exemplo, jamais poderia ser pensado separado do uso e ocupação 
do solo, como vem ocorrendo. Tal estruturação seria contrária à 'sinergia' necessária para que aconteça o 
envolvimento diário das pessoas com as questões coletivas, e para o próprio planejamento urbano. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Figura 159 – Croqui do arquiteto e urbanista 
Sílvio Contart, para mostrar como vê o 
crescimento da cidade de Ribeirão Preto: 
surgiriam várias centralidades [subcentros] em 
locais diferentes da cidade, ao mesmo tempo em 
que o centro propriamente dito continuaria a 
existir. O crescimento se daria, então, em 
vetores – no caso, ao longo dos córregos – e em 
círculos, estes a partir de núcleos diversos. Os 
modelos abaixo [crescimento concêntrico ou 
linear] seriam, para ele, modelos ineficazes e 
ultrapassados. Fonte: Entrevista concedida à 
pesquisadora, 2014.  
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Figura 160 – Representação ilustrativa da orientação do crescimento com o conceito dos anéis de crescimento. Esta 
foi elaborada, segundo texto de Justificativa Técnica do Plano Diretor [2014], a partir do levantamento da evolução 
urbana da cidade. "Com base no crescimento quase que uniforme para todas as direções da cidade entendeu-se que 
não apenas o Vetor Sul havia se desenvolvido como previsto no Plano de 1995 e, considerando o interesse de 
ocupação por todas as partes da Zona de Expansão Urbana e as restrições inerentes à cidade, principalmente a Zona 
Leste, apresentou-se o interesse em reconhecer este potencial concêntrico e promover o crescimento ‘anelar’ com 
priorização ao adensamento na região interna ao anel e suas proximidades com áreas já urbanizadas, otimizando a 
infraestrutura e os serviços urbanos." Segundo a concepção que defende o crescimento concêntrico, este seria "um 
estímulo à ocupação dos vazios urbanos internos ao Anel Viário e área urbana já consolidada e direciona o 
crescimento da cidade não mais somente destinado para um vetor, mas para diferentes orientações de crescimento 
em formato de anéis concêntricos de 1000 metros de distância cada em relação ao Anel Viário. Essa orientação do 
crescimento tem como objetivo o estímulo da urbanização dos anéis que estejam mais próximos da área urbana já 
consolidada, o que significa a otimização da infraestrutura e dos serviços urbanos a serem oferecidos tais como, por 
exemplo, rede de distribuição de água e esgoto, transporte público etc." RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa 
Técnica. p. 28 e p. 144. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/splan/planod/i28revisao.php>. 

O uso misto – ou a diversidade –, segundo ele, responderia de forma ideal, portanto, às necessidades 
desta forma de pensar as relações de bairro e proximidade dos cidadãos entre si e destes com o espaço no 
qual vivem, bem como a hierarquia – ou importância – dos elementos urbanos, que teria que estar explícita 
no modo como se planeja a ocupação de um determinado local da cidade.  

O real uso da cidade dependeria, para Contart, desta diversidade proporcionada pelo uso misto, pois, com 
ela, o espaço público seria utilizado e, segundo o arquiteto, o cuidado com o mesmo aumentaria por estar 
diretamente relacionado à intensidade de seu uso. A independência da estrutura urbana seria a 
responsável por gerar, enfim, os 'pensamentos e atitudes individualizadas' que estariam causando a 
decadência do uso público. Um projeto urbano ideal criaria condições, então, para o cidadão 'caminhar 
pelos espaços', e este estaria relacionado à mistura de usos, à densidade variável [através da concentração 
e dispersão alternadas] e da qualidade do espaço público, gerando, assim, um 'sentido' de comunidade e 
de 'encontro' das pessoas. A natureza 'próxima', elemento indispensável aos projetos por ele idealizados 
iria, conforme coloca, contra os 'grandes parques', visto que uma 'mescla' de densidade proporcionaria esta 
proximidade, ao contrário de grandes áreas com densidades homogêneas. 

A 'reação ao subúrbio', que caracteriza o 'novo urbanismo' existente como conceito em seus projetos na 
cidade, teria se iniciado nos EUA e teria como base a segurança e a adequação ao espaço, através da 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

219 
 

densidade e do uso misto, dois dos motes dos projetos urbanos propostos pelo arquiteto nos condomínios 
urbanizados por ele. A concentração de pessoas em torno de uma centralidade nova diminuiria a 
necessidade de uso do carro e, consequentemente, da dimensão das ruas conforme fossem se tornando 
ruas de acesso a lotes residenciais. A hierarquia das vias, por sua vez, faria com que nem todas fossem 
acessíveis aos caminhões, preservando as áreas restritas, além do uso dos três tipos de lotes [para casas, 
prédios e comércio] que, seguindo esta composição, geraria relações de vizinhança a partir dos graus de 
uso das vias, criando zonas de passagem e zonas de convívio, além de bolsões, seguros por si só devido a 
esta mesma hierarquização de uso e ocupação dos espaços planejados. 

A circulação irrestrita e a setorização impediriam, segundo Contart, o convívio e a proteção sendo que o 
contrário evitaria, inclusive, a necessidade de portarias e controle, pois o próprio uso do espaço pelos 
moradores faria o papel de segurança. Ainda defendendo o modelo de crescimento colocado como ideal, 
para o arquiteto, a criação das subcentralidades – através da concentração e dispersão – teria, ainda, o 
aspecto positivo de possibilitar o surgimento e a identificação de características próprias em cada local, ao 
contrário da cidade que cresce compacta, concêntrica e constantemente, além de uma multiplicidade de 
acordos e decisões, porque incentivaria a participação e interação [colocados como fatores que gerariam 
felicidade] de todos nas discussões sobre os espaços relativos à comunidade formada. 

Contart coloca que as cidades norte-americanas estariam, assim, buscando seguir, para as 
subcentralidades criadas, os exemplos das cidades europeias, mais compactas – no sentido de pequenas 
centralidades – e mais eficientes, além de estarem se tornando, portanto, cada vez mais 'parecidas' com as 
'cidades antigas', bem como a Celebration47, citada por um dos empreendedores para comparação com a 
Vila do Golfe, cuja arquitetura teria sido desenvolvida por profissionais de renome internacional e "lembra o 
final do século XIX que, conforme pesquisa da própria empresa Disney, foi indicada pelo norte-americano 
como a que melhor traduzia o espírito desse país." [SILVA, 2000] 

Outras comparações possíveis são as alianças estratégicas feitas com empresas de vários ramos pela The 

Celebration Company: no caso norte-americano, com a AT&T [responsável pelas redes de comunicação], o 
Florida Hospital [que administra o Celebration Health], a GE Company, [produtos elétricos e suporte na 
iluminação de residências e hospital]; Honeywell Home Control; Sun Trust [serviços bancários]; a Stetson 

University [responsável pela The Celebration School] e o Celebration Hotel, entre outros. A comunidade 

                                                             
47 Celebration é uma pequena cidade a nordeste de Orlando [Florida/EUA], mais precisamente, no Condado de 
Osceola, com aproximadamente quatro mil e novecentos acres e possibilidade de abrigar oito mil residências. O fato 
incomum é que foi idealizada e construída pela The Celebration Company, uma subsidiária da The Walt Disney 
Company, para ser uma cidade real e não apenas mais um parque temático ou atração turística. Segundo publicado 
em artigo de SILVA [2000], foi inaugurada a primeira fase em 4 de julho de 1996 com investimento na ordem de 2,5 
bilhões de dólares: "A Disney sonhava com uma cidade real desde 1961. O idealizador dos parques, Walt Disney, 
imaginava uma comunidade do futuro onde, principalmente, jovens moradores habitariam uma espécie de laboratório 
de alta tecnologia. Essa ideia acabou transformando-se no Epcot que, traduzida à sigla, indica o Protótipo 
Experimental da Comunidade do Futuro. O nome Celebration remete a uma atração desse parque." 
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ainda conta – assim como na Vila do Golfe e demais empreendimentos da Vila do Golfe Empreendimentos -
– com uma Associação de Proprietários que tem como função determinar as regras 'básicas' para os 
moradores, sendo que todos os proprietários são obrigados a fazer parte dessa Associação assim que 
adquirem a propriedade, o que também criaria uma nova identidade para o 'morar urbano'. 

Outra confluência seria que o alto valor do metro quadrado impossibilita o acesso a uma residência pelas 
classes mais baixa, além do fato de que novas 'mensagens' estão sendo produzidas e consumidas pela 
forma e pelo fazer urbanos. Quanto ao apelo por características do século passado, seja lá o que signifique 
isso, o empreendimento também intensifica o presente acrescido do passado e mostra-se como show, 
como visual de consumo e veneração, o que ocorreria com os turistas que para lá se deslocariam, 
procurando lazer diferente do Campo de Golfe, por exemplo. Neste sentido, a paisagem mostra-se tão 
'integrada' quanto integradora. O Ipê Golf Club serviria, então, como um símbolo de ‘fazer parte da 
comunidade’, com o objetivo de configurar alguma identidade aos moradores e ao lugar assim criado, 
marketing urbano tão em voga na atual fase da sociedade capitalista, quando a qualidade de vida – 
especialmente relacionada ao local onde se adquire propriedades – é o bem mais valorizado.  

 

 
Figura 161 – Imagens de divulgação do empreendimento Residencial Vila do Golfe. Fonte: VILA DO IPÊ 
EMPREENDIMENTOS. Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/home>. 
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Figura 162 – Fragmentos de folders de divulgação dos empreendimentos, ressaltando os mesmos aspectos presentes 
em todos os existentes no subsetor SUL-10: segurança, área verde, exclusividade e inovação [esta presente quase 
sempre na proposta de fiação subterrânea, apenas]. Acesso em: novembro de 2014. 

 

 
Figura 163 – Mostrando o apelo já identificado em 
outros empreendimentos – destaque da tradição, da 
estabilidade e, ao mesmo tempo, da inovação –, 
segundo divulgação, a arquitetura do complexo Vila 
do Golfe utiliza "materiais tradicionais com aplicação 
contemporânea".  
 
Isso porque: 
 
"A utilização de materiais rústicos e resistentes, 
aplicados de forma contemporânea, não deixa de 
lado o aspecto histórico típico das construções rurais 
da região, como tulhas de café e estações 
ferroviárias." 
 
"O projeto arquitetônico busca refletir a natureza do 
empreendimento e o estilo de vida de seus 
moradores, integrando a arquitetura ao conceito 
urbanístico de Cidade Planejada." 
Fonte: Revista Greens, da Vila do Ipê 
Empreendimentos. Disponível em:  
<http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. p. 8. 
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Figura 164 – Imagens da cidade norte–americana Celebration, nos Estados Unidos. O mapa, acima, localiza a os 
equipamentos da Market Street. Disponível em: <http://feriasefilhos.wordpress.com/2012/06/25/celebration-flum-
passeio-charmoso/ CELEBRATION>. 
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2.3.2 O SHOPPING SANTA ÚRSULA E A ÁREA DO QUADRILÁTERO CENTRAL: 'REVITALIZAÇÃO' 
DO CONSUMO 

“Os consumidores endinheirados de Ribeirão Preto e Campinas têm motivos para não tirar a caminhonete 
importada da garagem e rumar para a Capital”, exalta a reportagem da revista Isto É Dinheiro ao anunciar a 
construção de dois Shoppings, caracterizados como 'empreendimentos milionários': “ambos projetados para 
atender às classes mais altas da população, com lojas sofisticadas e serviços inéditos”. A notícia afirma, 
ainda, que haveria uma 'escola' funcionando dentro do shopping, um bingo e sala VIP de cinema, 
equipamentos nunca anteriormente instalados em shoppings da cidade.48 Voltamos, então, à questão da 
criação, em 1999 [mesmo ano de criação do 'Novo Shopping', na Zona Sudeste], de um novo espaço de 
consumo – climatizado, seguro e controlado, como 'todos' preferem – que, ao contrário dos demais, 
implantados em regiões até então periféricas da área urbanizada, localiza-se no bairro Higienópolis, na 
Área do Quadrilátero Central – AQC –, tendo em vista o atendimento da população de alta renda residente 
em seu entorno. Em relação a este bairro, segundo estudo de Calil Júnior [2003, p. 145], nas décadas de 
1980 e 1990 o processo de verticalização no quadrilátero, ao contrário das décadas anteriores, que 
privilegiaram o centro, passa a concentrar-se na área a ele correspondente.49 

 
Figura 165 – Densidade do Bairro Higienópolis, 2006.  
Fonte: SKYCRAPERCITY. Disponível em: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=367441>. 

 

                                                             
48 Aos Ricos, com todo carinho – Empresário leva shoppings classe A ao interior de SP. Isto É Dinheiro – 
26/05/1999. 
49 O crescimento populacional da cidade, inclusive, no período de 1980-1996, concentrou-se principalmente na área 
correspondente ao bairro Higienópolis. 
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Figura 166 – Vista aérea do Ribeirão Shopping, propriedade da Multiplan, inaugurado em 1981. 'Desbravador' de 
região na Zona Sul até então inabitada – com acesso pela Avenida Presidente Vargas e pela Rodovia Antônio 
Duarte Nogueira / SP-322 –, é o mais antigo e ‘tradicional’ shopping da cidade, tendo passado, nestes trinta e três 
anos, por oito 'expansões', sendo as duas últimas ocorridas em 2013. Além de ter sido o primeiro Shopping da 
cidade, foi o segundo a ser implantado no interior do Estado e o oitavo Shopping do Brasil. Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO. Conheça Ribeirão:  <://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/guia/i71album-aereas.htm#>. 

 
Figura 167 – Vista aérea do Campus da Universidade Paulista – UNIP, implantada em 1996 no subsetor SUL-5, 
mesmo do Ribeirão Shopping. O Jardim Nova Aliança [no entorno], projetado por Sílvio Contart, se desenvolveria a 
partir de então. Outubro de 2003. Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=333997>. Acesso em: 
07/11/2013.  

 
Figura 168 – Logo após completar trinta anos [em 2011], o Ribeirão Shopping anunciou um 'plano master' que 
contemplava três expansões e oito novos empreendimentos, possibilitando a criação de um complexo multiuso de 
comércio e serviços. Percebe-se, através da análise destas intervenções no Ribeirão Shopping, a tentativa de 
adequação deste aos programas dos condomínios fechados que acabam por permear seu entorno mais próximo: a 
necessidade de atrair produtos imobiliários que prescindam da cidade contemplando, em si, teoricamente, todas as 
necessidades “urbanas”, tais como lazer, trabalho e consumo. Além disso, pretende suplantar a competitividade que 
o projeto e divulgação de um novo shopping na mesma região – Shopping Iguatemi –, diretamente ligado ao 
programa do condomínio urbanístico já descrito, tornou ativa.  Fonte: RIBEIRÃO SHOPPING, 2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraoshopping.com.br/>. 
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Figura 169 – Imagem aérea do Novo Shopping, às margens da Rodovia Antônio Machado Sant´Anna / SP-255: 
seguindo a mesma lógica de localização do Ribeirão Shopping – próximo aos bairros das camadas de alta renda e 
com facilidade de acesso dos consumidores das cidades vizinhas, o Novo Shopping é construído no vetor Sudeste, 
a seis quilômetros do centro, no final da década de 1990. Fonte: RIBEIRÃO PRETO. Conheça Ribeirão.  Disponível 
em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/guia/i71album-aereas.htm#>. 

  

Figura 170 – Vistas do Shopping Santa Úrsula [depois da 'revitalização' realizada pela Multiplan, que adquire o 
empreendimento em 2008]. O edifício vertical foi construído no bairro Higienópolis – AQC – em 1999, no 
quadrilátero formado pelas Ruas São José, Campos Salles, Garibaldi e Prudente de Morais [local original do 
Colégio Santa Úrsula, como dito]: possui quatro pavimentos, além dos subsolos utilizados para estacionamento. 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO. Conheça Ribeirão: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/guia/i71album-aereas.htm#>. 

 

Obviamente, ao contrário dos outros dois Shoppings já existentes [Ribeirão Shopping – de 1981, e Novo 

Shopping – também de 1999], a implantação do Shopping Santa Úrsula e sua dinâmica de uso lidam com 
um entorno consolidado, mas nem por isso deixa de transformá-lo, sendo indutora – para além do que a 
ocupação física do espaço urbano com sua enorme volumetria provoca na paisagem urbana [impondo outro 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

226 
 

olhar de toda a cidade e de seu entorno imediato] –, de uma revalorização imobiliária que acaba por dividir 
definitiva e ideologicamente a área central em dois territórios. Um deles, tendo agora como polo 
estruturante o Shopping Santa Úrsula, com os tipos de grifes e serviços assumidamente direcionados a um 
‘segmento mais alto’ de consumidores, e outro, tendo como polo estruturante a Praça XV de Novembro, 
cuja importância simbólico-estrutural no passado obviamente foi bem maior que a que o Shopping possui 
hoje, como observamos através da análise dos fatos históricos que circundam a urbanização e 
modernização do Município de Ribeirão Preto.50 

Assim, a implantação do Shopping no local mais valorizado da Área do Quadrilátero Central [AQC], além de 
modificar a relação do entorno com a referida quadra, o uso do solo e a diminuição de áreas de 
estacionamento, passa a modificar, portanto, toda a relação social da área: fluxos de carro que antes não 
existiam, funcionamento 24 horas, sem contar o desgaste sofrido pela vizinhança durante as obras de 
construção que iniciou provocando a comoção e certa ´revolta´ da comunidade em relação à demolição de 
prédio do Colégio Santa Úrsula.51 Tais contratempos [todos eles] surgidos antes, durante e depois da obra, 
na verdade atestam o fato de que o discurso em defesa da construção do Shopping no centro, que abarca 
frases como “Ribeirão Preto terá um equipamento de primeiro mundo que melhorará a qualidade de vida”, 
proferido pelo presidente do grupo empreendedor da obra, é meramente ilustrativo e constitutivo de uma 
imagem que se quer vender, relativa a uma porção muito pequena em relação ao todo que é a cidade.52 

Desta forma, tanto as readequações construtivas quanto o já citado impacto negativo gerado pelo Shopping 

nas imediações mostra a falta de preocupação com a qualidade da reconfiguração de um espaço urbano 
considerado tão importante para a cidade e prova que, a começar pela escolha da empresa idealizadora do 
projeto arquitetônico, não houve preocupação com a execução de levantamento prévio das condições 
históricas, geográficas, geológicas, antropológicas e sociais da área onde ocorreria a produção de um 

                                                             
50 Realizada por Rodrigo Santos de Faria [2010]. 
51 O projeto do Shopping previa a construção de cinco pavimentos abaixo do nível da rua, o que provocou a 
necessidade de uma grande remoção de terra e utilização de diversos caminhões para que esta fosse transportada. 
Rachaduras e trincas nos edifícios vizinhos, em calçadas, rampas e escadas. Tais problemas foram posteriormente 
corrigidos pela administração do Shopping [Almeida Júnior]. Ainda, para sanar os problemas de tráfego, em um acordo 
com a Prefeitura, o empreendedor do Shopping executa a implantação de um novo sistema de semáforos na região, 
assim como foi necessário amenizar os reflexos dos raios solares causados pela utilização de vidro espelhado na 
fachada e cobertura do edifício, motivo de grande insatisfação dos moradores. Além disso, após concluída a 
construção, foram necessárias várias readequações, como as obras de segurança contra incêndio, exigidas pelo 
Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto. [Vale ressaltar que o Shopping Santa Úrsula recebeu o prêmio “SADI 
AWARDS 2000” na categoria de Novos Shoppings, em janeiro de 2000, Chicago]. Fonte: JORNAL FOLHA DE 
S.PAULO. Bombeiros exigem obras em Shopping. Jornal Folha de São Paulo, 1999. 
52 Curioso é também o fato de que o projeto arquitetônico da obra foi feito pela RTKL Associates, de Dallas, empresa 
americana considerada a maior do mundo em obras de shoppings centers: “Além da preocupação com o conforto e 
comodidade, procuramos satisfazer o cliente para que ele permaneça no interior do Shopping. A ideia não é fazer do 
centro de compras uma mera operação de varejo, mas também, e principalmente, um entretenimento.” Uma das 
intenções da administração, inclusive, era que o Shopping oferecesse serviços diferenciados, como o supermercado 
Gimenes, que teria ali instalado sua filial “plus”, o que não ocorreu. Fonte: REVIDE. Fala de José Eduardo de Almeida, 
superintendente do Shopping Santa Úrsula. O Shopping do Centro, 1998. 
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espaço de consumo e entretenimento inserido no denominado 'Quadrilátero Histórico de Ribeirão Preto', 
que se diz pretender valorizar.  

Em alguns casos, contudo, é assumida que a produção deste espaço pretende apenas que o 
empreendimento reforce “ainda mais a condição de Ribeirão Preto como um grande centro comercial do 
interior do país”. Além da importância econômica e social, o então prefeito salienta “a geração de mais de 
dois mil empregos” e o fato de que este “se transformará em um cartão postal para a cidade”.53  

Segundo pesquisa realizada à época54 o Shopping seria frequentado pelos moradores do seu entorno e por 
pessoas de diversas regiões da cidade. A conclusão da implantação das oito salas de cinema, contudo, 
aconteceu apenas após um ano de funcionamento do Shopping. Inicialmente administrado pela rede 
mineira Cinemais, chegaram a fechar pelo período de aproximadamente um ano e foram reabertas em 
2010, administradas pela Cinépolis. Tal fenômeno ocorreu também com a 'Praça' de Alimentação do 
Shopping que, localizada no último pavimento, foi deixada pelas várias franquias inicialmente instaladas.  

A situação se agrava em 2008, quando o Ribeirão Shopping inaugura sua quinta e até então maior 
expansão: um espaço gastronômico com restaurantes de ‘alto padrão’ é adicionado à área antes existente, 
além de várias grifes inéditas na cidade. Antes, em 2002, com a inauguração Hotel Íbis, e em 2005, com a 
entrega do Ribeirão Office Tower, ambos dentro da área do shopping, a força econômica do 
empreendimento já havia transformado seu entorno em “uma das regiões mais prósperas da cidade”, 
considerada assim por concentrar condomínios verticais e horizontais, edifícios de escritórios e outros 
empreendimentos ligados aos setores varejista e de serviços. Convém lembrar que desde sua inauguração, 
em 1981, a região – Sul – onde foi implantado o Ribeirão Shopping consolida-se como novo vetor de 
desenvolvimento urbano da cidade. 

Também em 2008 a Multiplan [mesma administradora do Ribeirão Shopping] adquire o empreendimento 
Shopping Santa Úrsula e apresenta, em 2009, o projeto de “revitalização” deste, que receberia um 
investimento de quinze milhões de reais.  A intenção da empresa era, obviamente, ativar seu uso como 

                                                             
53 Fonte: Jornal A Cidade. Shopping Santa Úrsula será entregue em setembro. Falas de James de Almeida Júnior 
e Roberto Jábali, respectivamente. Jornal A Cidade – Ribeirão Preto. 25/03/1999. p. 5. 
54 Foi realizado pelo Centro Universitário Moura Lacerda um trabalho de análise [Iniciação Científica] do impacto 
ambiental urbano gerado pela construção do Shopping Santa Úrsula na região, baseado em levantamentos feitos por 
aproximadamente um ano a respeito dos efeitos da construção e opinião dos moradores da cidade e do bairro sobre a 
realidade antes, durante e depois da inauguração do empreendimento. Tais resultados foram inclusive divulgados pelo 
jornal ribeirão-pretano A Cidade: “os resultados indicam que uma representativa maioria de moradores e vizinhos 
considera que o trânsito, a segurança e o nível de ruído melhoraram na região desde que o Santa Úrsula foi 
inaugurado. As explicações são simples. O Shopping investiu na modernização do tráfego e na rede de água e esgoto. 
O trabalho foi efetuado pela Prefeitura, que passou inclusive a controlar 21 semáforos por computador”... “Uma melhor 
iluminação da área garantiu também maior segurança aos moradores e o nível de ruído foi considerado inferior ao 
existente na época do colégio que funcionava no local. AGUILERA, Camila Garcia. Shopping Santa Úrsula: Análise 
do impacto ambiental urbano. Relatório Final de Iniciação Científica – Centro Universitário Moura Lacerda. Ribeirão 
Preto, 2001. 
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esperado desde o início – nunca alcançado –, criando ambientes mais “acolhedores e atraentes”, 
melhorando, enfim, aspectos físicos que acabaram não agradando o público alvo inicial. Percebeu-se que 
mesmo a utilização da luz natural não foi uma escolha acertada [aliás, contrária à morfologia espacial 
característica de espaços “containers”, que é a de voltar-se para dentro fazendo com que o fruidor deste 
sequer perceba que o tempo ‘lá fora’ está passando], o que fez com que a iluminação predominante, na 
reforma, fosse substituída por iluminação artificial. Em 2010 foram reabertas as salas de cinema, agora da 
rede mexicana Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina. 

Voltando à questão do motivo de implantação de um Shopping na área central, segundo consta nas 
primeiras publicações a respeito do Shopping e da escolha do local onde seria implantado, esta teria se 
baseado em pesquisas que mostravam que este estava no centro de um triângulo de forte concentração de 
renda: “as pesquisas mostram que, num raio de 600 metros do shopping, moram e circulam diariamente 
280 mil pessoas das classes A, B e C+, que respondem por 75% da renda da cidade e podem ir a pé ao 
shopping”.55  

No início, portanto, foi creditado ao público da vizinhança o ´sucesso´ do empreendimento, deixando aos 
outros dois Shoppings, localizados próximos a rodovias, a disputa pelos consumidores das cidades 
vizinhas. Contudo, conforme já explicitado, o que ocorreu foi a mudança de endereço desta 'almejada' 
classe para a periferia da Zona Sul [na direção de Bonfim Paulista], onde se instalam os condomínios mais 
'luxuosos' da cidade [como o Grupo Alphaville] e onde se instala, em 2013, no empreendimento Vila do 

Golfe, o Shopping Iguatemi, que prometia – inclusive – superar o 'requinte' existente na proposta inicial do 
Shopping Santa Úrsula, porém nitidamente desbancado pela última expansão do Ribeirão Shopping, 

situado na mesma região onde o Shopping Iguatemi viria a ser implantado [Zona Sul]. Afinal, trata-se de 
uma acirrada disputa pelo público consumidor de uma região, a Zona Sul, cuja renda mensal dos residentes 
é a mais elevada da cidade, superior a vinte salários mínimos. Para Figueira [2013, p. 7], "longe de 
caracterizar uma situação consolidada e estanqueizada, parece estimular uma demanda para a 
implantação contínua de empreendimentos de alto padrão no local".  

                                                             
55 Fonte: Jornal Gazeta. Interior na mira dos shoppings. Gazeta Mercantil, 07 de junho de 1999. p. C-2. 
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Figura 171 – Mapa de Ribeirão Preto [sem escala] elaborado a partir de levantamento realizado pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto [2005]: refere-se à distribuição da população 
local em bairros da cidade segundo a renda mensal predominante da família, refletindo a grande segregação espacial 
existente na cidade ou a 'geografia distintiva' a que Harvey se refere. Cálculo feito em salários mínimos recebidos 
pelos membros da família e cuja média, à época, era de R$300,00 [trezentos reais] – a partir de 2014, este valor seria 
de R$ 810,00 [oitocentos e dez reais], no Estado de São Paulo. A cor marrom escura refere-se às zonas rurais. Fonte: 
RIBEIRÃO PRETO, 2012. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/splan/planod/i28planod.php>. Para leitura específica dos subsetores SUL-3, SUL-
4, SUL-7, SUL-9 e SUL-10 [cor rosa, vermelho e beje], ver: Figueira [2013, p. 7]. 
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Figura 172 – Concessionária BMW – Eurobike. Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, subsetor SUL-07: a cidade 
possui, hoje, vinte e duas marcas de importados comercializadas na cidade. 
 

 

 
Figura 173 – Concessionária Porshe em Ribeirão Preto: Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, subsetor SUL-07, 
onde os coeficientes de aproveitamento do terreno foram aumentados e o uso do solo passa a permitir, a partir 
de 2012 – Lei Complementar nº 2.50556 –, áreas especiais de uso misto [sendo antes estritamente residencial]. 
As outras concessionárias PORSCHE no Brasil estão nas capitais de estado: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Curitiba. 
                                                             
56 A Lei Complementar – Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo de Ribeirão Preto foi julgada inconstitucional 
pelo Tribunal de Justiça por ter sido aprovada sem audiências públicas, tendo – ainda – a prefeita Dárcy Vera [PSD] 
vetado trinta emendas, deixando cerca de doze bairros sem 'regras'. Segundo a prefeita, a lei, como aprovada, não 
atendia ao interesse público e "atentava contra o bem estar da população". Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2098360-48.2014.8.26.0000 – declara a Lei Complementar nº 2505/2012, A PARTIR DE 20/10/2014, inconstitucional. 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=33955> e 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/10/1537267-lei-do-uso-do-solo-de-ribeirao-e-
inconstitucional-diz-justica.shtml>. Acesso em 24/10/2014. 
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Figura 174 – Imagens de divulgação do condomínio urbanizado Alphaville [subsetor SUL-10]: produto imobiliário que 
propagandeia mistura de áreas comerciais e residenciais, além de “mais de 500.000m² de Área Verde, sendo 
117.700m² remanescentes de Mata Atlântica e Lagoa pré-existente, totalmente recuperada”. Abertas as vendas em 
março de 2010, os lotes entre quinhentos e seiscentos metros quadrados foram vendidos em algumas horas [por 
cerca de trezentos e noventa reais e metro quadrado, segundo divulgado]. Motivo do sucesso de vendas: a 
importância da “marca” e a localização, “ótimas para investimentos”, conforme afirmaram alguns compradores.  
Disponível em: <https://condoworks.com.br/noticias/id/1950/alphaville-de-ribeirao-preto-esgota-vendas-em-5-horas>. 
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Figura 175 – Divulgação do Shopping Iguatemi, implantado no empreendimento Vila do Golfe, Zona Sul – Subsetor 
SUL-10. Em um primeiro momento, segundo divulgado pelos empreendedores, a intenção era implantar "um centro 
comercial que fosse também um ponto de encontro, um centro cívico e social para o bairro. No entanto, com a 
evolução do projeto e as mudanças de mercado, a tendência é de uma maior densidade populacional na região, o que 
viabilizará uma operação comercial de maior porte como é o caso do Shopping Iguatemi. No futuro, pretendemos obter 
a oficialização do complexo Vila do Golfe como um bairro de Ribeirão Preto”, segundo Caio Whitaker, diretor da Vila 
do Ipê Empreendimentos. Fonte: Revista Greens, da Vila do Ipê Empreendimentos. Disponível em: 
<http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. p. 38. 

 



CAPÍTULO 2 - CULTURA E POLÍTICA ESTRATÉGICA: NOVAS 'RELAÇÕES' CONTEMPORÂNEAS
 

233 
 

2.4 DISCUSSÃO FINAL DO CAPÍTULO  

Uma reportagem de 2012 nos traz a seguinte notícia: o alto valor praticado em Ribeirão Preto faz investidor 
preferir comprar em cidades como Jardinópolis e Brodowski: trata-se de duas das cidades citadas pelo 
arquiteto Sílvio Contart como as prováveis, da Região Administrativa de Ribeirão Preto, com as quais a 
cidade pode se unificar, gerando uma possível conurbação [unificação da malha urbana de duas ou mais 
cidades, em consequência de seu crescimento geográfico]. Geralmente, contudo, esse processo dá origem 
à formação de regiões metropolitanas – 'bandeira' de muitos políticos da cidade e promessa do governador 
Geraldo Alckmin [PSDB], reeleito em 2014.   

 
Figura 176 – Região Administrativa de Ribeirão Preto. Fonte: ICG – Instituto Geográfico e Cartográfico. Disponível 
em: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa Técnica – Plano Diretor 2014. p. 38. 
 

O que a reportagem coloca, ainda, é que alguns ribeirão-pretanos estão se mudando para as cidades 
vizinhas devido ao alto valor imobiliário: o preço do metro quadrado, segundo colocado, chegaria a cinco mil 
reais na zona sul, enquanto nas cidades da região o valor médio de área construída nos bairros mais 
procurados por moradores de Ribeirão seria de cerca de dois mil e oitocentos reais. Além disso, cita-se a 
"perda de características de cidades tipicamente interioranas, como a segurança", como um dos fatores 
apontados para justificar a mudança de Ribeirão Preto para cidades como Jardinópolis, Brodowski e 
Cravinhos [também citada por Sílvio Contart].57 

                                                             
57 A reportagem cita, ainda que, por este motivo, o prefeito da cidade de Jardinópolis teria proibido, por decreto, novos 
loteamentos na cidade em 2011, visto que a cidade não teria infraestrutura para receber tantos empreendimentos: o 
número de loteamentos teria aumentado trinta por cento em cinco anos e a liberação para novos loteamentos somente 
seria feira após a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto [o valor médio do metro quadrado em 
terrenos seria de oitenta reais, sendo que em Ribeirão Preto este valor seria de mil e quinhentos reais].  
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Os novos loteamentos estariam se concentrando na vicinal que liga Jardinópolis à rodovia Anhanguera, via 
de acesso para Ribeirão Preto: em Jurucê, distrito do município, haveria ainda outros dois pedidos, sem 
aprovação por conta da falta de infraestrutura; em Brodowski, oitenta por cento dos compradores de lotes 
em um Parque Residencial seriam de Ribeirão Preto, segundo a WP Construtora, responsável pelo 
empreendimento; noventa por cento dos clientes de consultoras de imóveis da cidade seriam ribeirão-
pretanos. Além de uma 'qualidade de vida melhor ' e dos valores mais baixos, é citada, também, a ausência 
de pedágio entre as cidades e Ribeirão Preto, como um dos fatores que influenciariam a mudança.58 

Ao mesmo tempo, temos a divulgação de que "ribeirão-pretanos fazem investimentos no exterior": através 
de um cruzamento feito na base de dados do Banco Central, verificou-se que os investimentos brasileiros 
em ações, títulos e imóveis no exterior cresceram de US$ 15,4 bilhões em 2008 para US$ 35,6 bilhões em 
2013 – um aumento de 131%. A reportagem coloca que "os ribeirão-pretanos não ficaram de fora dessa 
onda de interesse pelo mercado americano, principalmente no setor imobiliário."59 Tal fato teria feito com 
que a Piramid Imóveis  – tradicional imobiliária da cidade – firmasse uma parceria com a Chris Brooks 

Realty, uma das principais imobiliárias que atua nas cidades de Miami e Orlando, com cadastros de todos 
imóveis à venda no Estado da Flórida.60 

Tais fatos mostram – ao mesmo tempo – o processo de 'gentrificação generalizada' da cidade, com 
aumento significativo do valor da terra, dos imóveis e, consequentemente, dos aluguéis e demais serviços – 
gerando a 'expulsão' de alguns setores da população – e, por outro lado, como afirma Harvey [2005, p. 174] 
a respeito da "divisão espacial do consumo",61 um 'estilo consumista de urbanização', focado na capacidade 
de consumo ainda existente – apesar de reduzida pela primeira consequência citada. Referindo-se às 
regiões metropolitanas da Europa e Estados Unidos – mas, como podemos ver, aplicável à cidade de 
Ribeirão Preto –, Harvey aponta que: 
 

A concorrência por essa capacidade de consumo torna-se maior, embora os 
consumidores que dispõem dos recursos financeiros têm a oportunidade de serem 

                                                             
58 FOLHA DE SÃO PAULO, Ribeirão Preto. Custo eleva venda de imóveis na região. 08/07/2012. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/53287-custo-eleva-venda-de-imoveis-na-regiao.shtml>. 07/11/2013.  
59 RIBEIRÃO PRETO ONLINE. Ribeirão-pretanos fazem investimentos imobiliários no exterior. 26/09/2014. Disponível 
em: <http://www.ribeiraopretoonline.com.br/mercado-imobiliario/ribeirao-pretanos-fazem-investimentos-imobiliarios-no-
exterior/82788>. 
60 O valor dos imóveis nessa região dos Estados Unidos seria o principal atrativo para os investidores: “imóveis de luxo 
situados em locais privilegiados de Miami ou Orlando, próximos às mais conhecidas praias, avenidas, complexos de 
eventos e pontos de referência, chegam a ser até 40% mais baratos que no Brasil”, afirma a reportagem citada. Ainda, 
com o objetivo de orientar e tirar dúvidas dos clientes interessados em investir fora país, a Piramid Imóveis promoveria 
um workshop com a representante da Chris Brooks Realty. Toda a transação seria feita pela própria imobiliária, com 
assistência jurídica, tornando desnecessário que o cliente viaje para conseguir fechar o negócio. Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO ONLINE. Ribeirão-pretanos fazem investimentos imobiliários no exterior. 26/09/2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopretoonline.com.br/mercado-imobiliario/ribeirao-pretanos-fazem-investimentos-imobiliarios-no-
exterior/82788>. 
61 Tida pelo geógrafo como uma das quatro opções relativas ao empreendedorismo urbano, como estratégia 
alternativa para a governança urbana. 
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muito mais seletivos. Paradoxalmente, os investimentos para atrair os dólares dos 
consumidores cresceram rapidamente como reação à recessão generalizada. Esses 
investimentos enfocam, cada vez mais, a qualidade de vida. A valorização de regiões 
urbanas degradadas, a inovação cultural e a melhoria física do ambiente urbano 
[incluindo a mudança para estilos pós-modernistas de arquitetura e design urbano], 
atrações para consumo [estádios esportivos, centros de convenção, shoppings 
centers, marinas, praças de alimentação exóticas] e entretenimento [a organização de 
espetáculos urbanos em base temporária ou permanente] se tornaram facetas 
proeminentes das estratégias para regeneração urbana. Acima de tudo a cidade tem 
que parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, 
para divertir-se e consumir.  [HARVEY, 2005, p. 176] 
 

Assim, quando Harvey cita uma colocação do jornal britânico The Guardian [09/05/1987], a respeito da 
união de treze cidades industriais "enfermas" que realizaram um esforço conjunto para aumentar sua 
participação dentro da indústria britânica de turismo, nos remetemos aos empreendimentos ribeirão-
pretanos de alta renda e ao apelo destes a um passado de riqueza do café – mesmo que esta já tenha sido 
ultrapassada por outras – ao tentar captar o 'capital flutuante' de determinados segmentos da sociedade, 
antes que este tome outros 'rumos': 

[...] Embora os ativos específicos de cada cidade sejam variados, cada uma delas é 
capaz de oferecer diversos lembretes estruturais concernentes ao que as tornam 
notáveis. Em outras palavras, essas cidades partilham um elemento de venda 
denominado herança industrial e/ou marítima." [Op cit in HARVEY, 2005, p. 176] 
 
 

 
 

Figura 177 – Fazendo a história. Fonte: Revista Greens, Edição Especial, Vila do Ipê Empreendimentos. p. 12-15. 
Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. 
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Figura 178 – Fazendo a história. Fonte: Revista Greens, Edição Especial, Vila do Ipê Empreendimentos. p. 12-15. 
Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/files/revista.pdf>. 
 

O elemento de venda, que no caso de Ribeirão Preto poderia ser denominado 'herança da cafeicultura 
paulista'. O empreendimento Vila do Golfe traz um exemplo desse tipo de produção de herança; a revista 
Greens, da Vila do Golfe Empreendimentos, ao divulgar a localidade criada, enfatiza aspectos históricos, 
tais como a história da família e da fazenda que, originalmente, fazia parte de uma fazenda muito maior, a 
Fazenda Rio Pardo [ocupando toda a área existente entre Ribeirão Preto e São Simão, ao sul]. Esta, por 
sua vez, teria sido desmembrada e comercializada para imigrantes da região e, em 1877, uma destas terras 
desmembradas teria sido adquirida pela família do Val, dando origem à Fazenda Santa Teresa. Como 
grande produtora de café à época, teria chegado a ter uma estação de trem própria [Estação Silveira do 
Val, de 1913], para levar ao porto de Santos o café-exportação. Há, ainda, como mais um produto anexado 
ao empreendimento, a imagem emblemática da antiga proprietária, Francisca Silveira do Val que, conforme 
se divulga, chegou a assumir os negócios da família com "mãos de ferro", ficando conhecida como sendo 
uma das “Rainhas do Café” e figurando, ainda, "no dicionário ´Mulheres do Brasil´, livro que traz biografias 
resumidas das 800 mulheres mais importantes na história do país. Na obra, ela aparece ao lado de 
personalidades como Anita Garibaldi, Anita Malfati, Carmem Miranda, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, 
Cora Coralina, Princesa Isabel e Irmã Dulce". Em 1958 a Fazenda teria sido repartida entre seus herdeiros 
e, uma das terras geradas pela partilha, teria dado origem à Fazenda Retiro do Ipê, local do 
empreendimento [Figuras 177-178]. Poderíamos ter ainda várias outras denominações relativas aos 
períodos de prosperidade da cidade, como de fato se busca, mas este parece ser ainda predominante – é 
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determinante na criação da imagem-identidade destes empreendimentos, bem como da própria cidade – 
por enquanto, em segundo plano. Especial atenção deve ser dada à geração de valor – citada no Capítulo I 
– que ocorre ao longo do processo de urbanização a partir da venda ou utilização da terra rural [portanto 
relacionada a esta herança] em negócios urbanos – visto que muitos proprietários entrariam como 
'parceiros' de uma ou de um consórcio de empresas empreendedoras urbanas – que passaria, assim, de 
terra rural a terra urbana e, desta, a terra urbanizada, medida em metros quadrados e, portanto, mais 
valorizada.62  

Segundo o arquiteto Sílvio Contart, outro fator de influência na valorização das terras na Zona Sul seria a 
dimensão destas em relação às terras a Norte e Oeste da cidade, por exemplo: na direção Sul, pela maior 
proximidade da cidade de São Simão, as grandes propriedades rurais teriam sido desmembradas diversas 
vezes, gerando propriedades menores – até hoje predominantemente ocupadas por canaviais – que as 
existentes nas demais regiões da cidade. Já na Zona Leste teria se conformado a Zona Industrial, o que 
dificultaria a realização de grandes empreendimentos, além do crescimento geográfico necessário para que 
estes acontecessem: o Bairro Industrial da Lagoinha, por exemplo, apesar de concebido com grandes lotes 
para habitação horizontal, ruas e calçadas largas e arborizadas, teria este 'impeditivo': com a Zona 
Industrial à frente no bairro e a Zona Habitacional à beira da Rodovia Anhanguera, não haveria como 
ocorrer um maior desenvolvimento da área.  

Focada, portanto, na Zona Sul da cidade e a partir "do sucesso de seus empreendimentos, a Vila do Ipê 
atraiu o interesse de novos investidores de Ribeirão Preto e de outros grandes centros, além de 
proprietários de terras que visualizaram uma grande oportunidade de parceria. Assim, a Vila do Ipê passou 
a ter direitos de urbanização sobre um dos maiores bancos de terras [land banks], da cidade e região, e 
passou a liderar ou participar de vários outros empreendimentos de grande porte em pontos valorizados da 
zona sul de Ribeirão."63 

                                                             
62 Cabe lembrar que, conforme colocado no capítulo anterior, em 2012, Ribeirão Preto apresentou o valor do hectare 
de terra mais caro do Estado de São Paulo. Talvez por todas estas questões esteja sendo incluída no Plano Diretor a 
discussão para o planejamento da Zona Rural da cidade que até o momento não havia sido tratada. Para tal 
abordagem, foi criada uma seção: “Da Estrutura Rural” no Capítulo IV: “Da Produção e da Organização do Espaço 
Físico Municipal” ao qual prevê a criação de um Plano Estratégico Rural e apresenta as diretrizes e objetivos que este 
plano deverá seguir quando da sua formulação que será encaminhada à Câmara Municipal para aprovação. Fonte: 
RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa Técnica do Plano Diretor. p. 143. 
63 Fonte: VILA DO IPÊ EMPREENDIMENTOS. Disponível em: <http://www.viladoipe.com.br/historia>. 12/11/2014.  
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Figura 179 – Mapa do Município de Ribeirão Preto com a localização das fazendas existentes. Fonte: Dissertação 
de Mestrado [GLERIA, 2013] e Rede de Cooperação de Identidades Culturais, da Secretaria Municipal da Cultura 
de Ribeirão Preto, 2011 - 2013.  
 

Desta forma, não mais exclusiva ao centro da cidade – como trabalhada pela equipe cuja proposta aqui 
inicialmente apresentamos –, a possibilidade de venda da imagem do passado passa a fazer parte do 
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campo de "luta feroz com respeito à obtenção das atividades de controle e comando referentes às altas 
finanças, ao governo, à coleta de informações e ao seu processamento [incluindo a mídia]" [HARVEY, 
2005, p. 177], bem como às terras das quais falamos, agora supervalorizadas e fazendo parte do land bank 
das diversas empresas consorciadas, que passam a 'dividir tarefas' em prol de uma acumulação cada vez 
mais monopolizada. 

Seria, então, extremamente interessante a este 'sistema' do capital imobiliário que houvesse provisão de 
infraestrutura específica – frequentemente dispendiosa – e, como diz Harvey a respeito da busca pelo 
'caminho dourado para a sobrevivência urbana':  

O desenvolvimento de uma vasta gama de serviços de apoio, especialmente os que 
podem coletar e processar  informações rapidamente, ou permitem consulta rápida 
aos 'especialistas', pede outros tipos de investimentos, enquanto as habilidades 
específicas exigidas por tais atividades premiam as regiões metropolitanas com 
determinados tipos de oferta educacional [escolas de administração e direito, setores 
de produção de alta tecnologia, competências associadas à mídia etc.]. [HARVEY, 
2005, p. 177] 
 

 A necessidade de se criar, através da Região Administrativa de Ribeirão Preto, a Região Metropolitana que 
teria a cidade como sede torna-se, assim, preponderante às demais necessidades da cidade: a conurbação 
mostra-se estratégica para alcançar esta condição de disputa na fase capitalista de acumulação flexível.  

O resultando, naturalmente, é dar a impressão de que a cidade do futuro será uma 
cidade apenas de atividades de controle e comando, uma cidade informacional, uma 
cidade pós-industrial, em que a exportação de serviços [financeiros, informacionais, 
produção de conhecimento] se torna a base econômica para a sobrevivência urbana.  
[HARVEY, 2005, p. 177] 

Nisto comparece, obviamente, o Projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento, 
nunca implantado de acordo com o projeto inicial, mas, nitidamente, enraizado e jamais 'esquecido', visto 
que, inclusive, os atuais empreendedores urbanos estiveram envolvidos desde a sua concepção: desta 
forma, pode-se dizer que a matriz ideológica do Projeto Ribeirão Preto 2001 configurou-se como um plano 
virtual que funciona e, ainda, como base para a permissividade urbanística que podemos observar. 

Segundo o arquiteto Willian Fagiolo64 – à época Diretor de Programação e Planejamento / Coordenação 
Geral Ribeirão 2001, da COHAB-RP – a atuação do já citado empresário Moacir Castelli, em 1993-1996, na 
execução do empreendimento Ribeirão Verde – através de parceria público-privada com a COHAB – no 
Programa Lotes Urbanizados para habitação de interesse social, além da atuação do arquiteto [e então 
futuro empreendedor urbano] Sílvio Contart, na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal durante 
o início da primeira gestão de Palocci, são sintomáticas desta colocação.  

                                                             
64 Entrevista concedida à autora em 11/11/2014. 
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Outra indicação desta afirmação seria a observação de que, talvez, o que faltaria à integração dos 
empreendimentos imobiliários – que estão sendo e ainda serão executados – com o Projeto Ribeirão Preto 

2001 seria justamente a implantação tanto dos equipamentos estratégicos propostos pelo mesmo – 
necessários às já citadas 'atividades de controle e comando' – quanto das conexões viárias tidas como 
necessárias à melhoria do fluxo viário, no Ribeirão Preto 2001. Algumas delas – ainda que não exatamente 
como proposto – foram recentemente conseguidas através das verbas concedidas através do PAC – 
Programa de Aceleração do Crescimento – II Mobilidade Médias Cidades, em 2014.65  

De acordo com Willian Fagiolo, a ideia, à época de elaboração do Projeto Ribeirão Preto 2001, era que a 
implantação deste se daria na gestão do sucessor de Palocci, Sérgio Roxo, que liderava a Frente Popular e 
Democrática [Frente para Mudar Ribeirão], com o slogan "governo da prosperidade", e que nitidamente 
acenava para a continuidade das medidas adotadas pela situação.  Segundo Mariangela Nather66: 

Em "A cidade num mundo globalizado – desenvolvimento econômico com justiça 
social", o Programa destacava a obrigatoriedade dos municípios buscarem o 
desenvolvimento econômico por meio da implementação de políticas de 
industrialização, processo que já havia sido iniciado em Ribeirão Preto no governo 
Palocci. O Programa da Frente Popular destacava os avanços promovidos pelo 
governo de Palocci e manifestava crédito na avaliação da sociedade local, que daria 

                                                             
65 Segundo divulgado, fariam parte das obras: a implantação da rede integrada do novo transporte coletivo, baseada 
na estruturação de corredores operacionais, projetados com infraestrutura da via, pontos de parada [estações], 
comunicação e informação com a identificação do nome da estação; painel de informações, contendo relação de 
linhas, horários e mapa dos arredores, sinalização viária, urbanização. De acordo com o colocado,  "Ribeirão Preto 
passará por uma grande transformação com as seguintes obras viárias: 
- Viaduto na Avenida Jerônimo Gonçalves com a Avenida Francisco Junqueira; 
- Ponte interligando as ruas José Bonifácio e Paraíba, sobre o Córrego Retiro Saudoso; 
- Ponte interligando as ruas Tamandaré e Visconde de Inhaúma, sobre o Córrego Retiro Saudoso; 
- Ponte interligando as ruas Barão do Amazonas e Benjamin Constant, sobre o Córrego Retiro Saudoso; 
- Passarela interligando a Rodoviária ao Mercado Municipal/ Centro Popular de Compras, sobre a Avenida Jerônimo 
Gonçalves; 
- Túnel interligando a Avenida Antônio Diederichsen à avenida Presidente Vargas; 
- Túnel interligando a Avenida Presidente Vargas à avenida Independência; 
- Viaduto na Avenida Brasil sobre a avenida Thomaz Alberto Whately; 
- Viaduto na Avenida Brasil sobre a avenida Mogiana; 
- Viaduto interligando a Avenida Antônio Diederichsen à Avenida Maria de Jesus Condeixa, sobre a Avenida Francisco 
Junqueira; 
- Adequação do complexo viário na interligação das Avenidas Nove de Julho, Portugal e Antônio Diederichsen; 
- Ponte na Avenida Antônia Mugnato Marincek, sobre o Córrego das Palmeiras; 
- Duplicação da Avenida Antônia Mugnato Marincek. 
As obras estão estimadas no valor total de R$ 106.135.900,86.". Fonte: Ribeirão Preto Online. 17/02/14 - 08h15. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopretoonline.com.br/politica-local/ribeirao-preto-tera-investimento-de-rs-310-milhoes-
do-pac-para-obras-de-mobilidade-urbana/76649>. Acesso em 12/11/2014. 
Em dois anos Ribeirão Preto teria recebido, de repasses do Governo Federal, cerca de R$ 135 milhões [PAC 1 e 2]. 
Os recursos foram utilizados na habitação, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com a construção de 704 
apartamentos [R$ 33,7 mi], no combate às enchentes [R$ 58 mi] e obras para revitalização da Via Norte [R$ 7 mi], 
cujo projeto está em fase de construção, além de R$ 3 milhões para a adequação do circuito para a realização da 
Stock Car. Fonte: REVIDE. Disponível em: <http://www.revide.com.br/gerais/obras-antienchentes/>.12/11/2014. 
66 Para quem há semelhanças entre as propostas apresentadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 
elaborado pelo extinto Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, e as propostas contidas nos 
planos de governo da Frente de partidos políticos que elegeu e reelegeu Antônio Palocci Filho. 
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uma resposta positiva nas urnas elegendo Sérgio Roxo, em face do trabalho que fora 
realizado. O projeto julgava a cidade um passo adiante nas questões globais. 
[NATHER, 2007. p100] 

 

Contudo, quem acaba vencendo as eleições em 1996 é o empresário do setor da construção civil, Luiz 
Roberto Jábali [PSDB] cujo governo, segundo Nather, "caracterizou-se não pelo projeto de cidade, mas por 
ser um governo inábil na relação com o Legislativo Municipal, a Imprensa e sociedade civil, perfil diferente 
daquele que Palocci Filho soubera imprimir, e com muita perícia, em seu governo" [NATHER, 2007, p. 104]. 

Voltando à questão da governança e empreendedorismo urbanos, Harvey coloca outra questão que 
podemos aplicar à análise sobre Ribeirão Preto [sabendo tratar-se de uma cidade de médio porte do interior 
do Estado de um país em desenvolvimento], visto que a mesma sofre com os efeitos do fato de o capital 
passar a exercer cada vez maior seleção sobre a localização, o que realçaria a importância das condições 
específicas de produção em um determinado lugar. Vimos, aqui, por exemplo, a desinstalação de duas 
importantes Cervejarias: a Companhia Cervejaria Paulista, que foi comprada pela Antarctica em 1973 e 
que, por sua vez, finaliza a produção de sua cerveja em Ribeirão Preto em 1998, passando a produzi-la 
apenas na unidade da empresa em Jaguariúna [a vinte e nove quilômetros de Campinas]. 

Segundo divulgado à época, chegava-se "ao fim de uma era", visto que a cerveja seria um dos principais 
produtos de 'exportação' da cidade:67 a tese é a de que muitas pessoas só bebiam a cerveja Antarctica 
porque sabiam que ela era fabricada na cidade. Explorou-se, assim, uma vantagem específica da região 
[em faixa de recarga do Aquífero Guarani] para sua produção: a água de Ribeirão Preto teria, por isso, uma 
qualidade superior às demais, o que influenciaria na qualidade da cerveja. Vemos através deste episódio, 
contudo, aplicado à nossa escala, que "as pressões coercitivas forçam o capital multinacional a ser muito 
mais seletivo e sensível a pequenas variações entre os lugares com respeito às possibilidades tanto de 
produção como de consumo". Citamos, ainda, as colocações de Harvey, para quem, de fato: 

 
[...] a redução das barreiras espaciais intensificou ainda mais a concorrência, entre 
localidades, estados e regiões urbanas, pelo capital destinado ao desenvolvimento. 
Assim, a governança urbana se orientou muito mais para a oferta de um "ambiente 
favorável aos negócios", e para a elaboração de todos os tipos de chamarizes para 
atrair este capital à cidade. Naturalmente, este empreendedorismo crescente foi 
consequência parcial desse processo. [...] 
Em resumo, a missão da governança urbana é atrair fluxos de produção, financeiros e 
de consumo de alta mobilidade e flexibilidade para seu espaço. O caráter especulativo 

                                                             
67 Além disso, segundo o jornalista e historiador Rubem Cione, a Antarctica teria praticamente 'construído' o centro da 
cidade: nas décadas de 1940 e 1950 a empresa teria atuado mais ativamente ainda na história de Ribeirão Preto, 
usando todo o poder que tinha, para fazer "a cidade evoluir, criando jornais e fundando a Orquestra Sinfônica, além de 
várias outras associações". Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO. 'Faixa azul' sai de cena e encerra 
uma era. 20 de setembro de 1998.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri20099820.htm>. 
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dos investimentos urbanos deriva da incapacidade de prever exatamente qual pacote 
terá ou não sucesso, num mundo de muita instabilidade e volatilidade econômica. [...] 
As reações inovadoras e competitivas de muitas alianças urbanas da classe dirigente 
engendraram mais incerteza e, no fim, tornaram o sistema urbano mais vulnerável às 
incertezas da mudança acelerada. [HARVEY, 2005, p. 180] 
 

No sentido da concorrência e redução de barreiras, no caso de Ribeirão Preto, temos uma discussão 
recorrente e recolocada na Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão Preto, que identifica um 
problema no fato da cidade não ser considerada ainda, pelo governo Estadual, a sede de uma região 
administrativa muito mais ampla do que a atualmente delimitada como tal. Trata-se, portanto, de uma 
discussão mais predominantemente sobre os limites do que sobre a eliminação de barreiras propriamente 
ditas: 

Em 1987, o Decreto Estadual 26.581, de 05 de janeiro, reagrupou as regiões de 
governo consideradas unidades territoriais, em regiões administrativas chamadas de 
Macro Unidades Territoriais, para servirem as finalidades de regionalização da ação 
governamental tendo em vista as inter-relações socioeconômicas entre as regiões 
agrupadas. Ribeirão Preto voltou então oficialmente a ser sede de uma região mais 
ampla. No entanto, decretos isolados a partir de 1988 criaram a Região Administrativa 
de Barretos, a seguir a de Franca – composta pelas regiões de Governo de Franca e 
São Joaquim da Barra – e depois a Central – composta pelas Regiões de Governo de 
Araraquara e São Carlos, todas desmembradas da Região Administrativa de Ribeirão 
Preto. Hoje existem no Estado de São Paulo as 42 Regiões de Governo, 14 Regiões 
Administrativas e 04 Regiões Metropolitanas, sendo que no caso de Ribeirão Preto, a 
Região de Governo coincide com a Região Administrativa. [RIBEIRÃO PRETO, 2014, 
p. 38]  
 

Assim, o texto trata de redesenhar o limite 'real' do domínio da cidade de Ribeirão Preto ao colocar que: 

Este é o cenário oficial, porém Ribeirão Preto continua a exercer o papel de polo 
centralizador de um vasto território que extrapola os limites da atual Região 
Administrativa, atingindo não só as regiões limítrofes de Barretos, Franca e Central – 
que formavam a antiga 6ª Região Administrativa – como também várias cidades do 
estado vizinho de Minas Gerais. Inclusive, este conceito empírico de “Região de 
Ribeirão Preto” é considerado por vários autores, devido às relações socioeconômicas 
identificadas em seu território. [...] Assim sendo, esse trabalho conceitua como 
Macrorregião de Ribeirão Preto a unidade territorial formada pelas seguintes Regiões 
de Governo: Ribeirão Preto, Franca, São Joaquim da Barra, Barretos, Araraquara e 
São Carlos. [RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 38]  

 

Para pontuarmos uma contraposição de ideias, em 2012, Faria colocaria a competição entre as cidades – 
no caso de Ribeirão Preto através da disputa pela implantação de um aeroporto internacional o que, 
segundo ao autor, deveria ser pensado como uma infraestrutura regional, e não local – como inviabilizadora 
de qualquer processo de cooperação intermunicipal para o desenvolvimento local e regional. Faria identifica 
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uma necessidade latente em se construir o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional pela 
necessidade de articular, no mesmo projeto político, tanto a autonomia local, quanto a cooperação 
intermunicipal. Contudo, ele observa que, pelo poder público, acontece a desconstrução da cooperação 
intermunicipal em defesa de um discurso competitivo-mercadológico entre as cidades, particularmente no 
discurso sobre a internacionalização do Aeroporto Leite Lopes no município de Ribeirão Preto. Segundo 
Faria [2012]: 

Neste discurso da competição pelo “mercado global”, o argumento da defesa dos 
“interesses do município” é colocado como defesa da sua autonomia, sua inserção 
nesse mercado deve garantir a máxima captação de recursos financeiros. Todavia, 
inviabilizando, pela competição, qualquer processo de cooperação intermunicipal para 
o desenvolvimento local e regional. Como contraponto, o que se pretende é a 
conjunção da organização regional mediante expedientes de planejamento articulado 
às dinâmicas intramunicipais, respeitando suas particularidades, sejam elas sociais, 
culturais, urbanísticas, políticas, econômicas e administrativas, mas que possibilitem 
arregimentar uma cultura cooperativa intermunicipal para o planejamento regional. 
[FARIA, 2012] 
 

Faria se coloca, assim, em posição contrária, não a um aeroporto internacional no Município, mas na cidade 
– segundo o mesmo, em muitas interpretações ainda associada ao “intraurbano”, ou ainda, na “área não 
rural” do município – visto que, conforme coloca, o aeroporto está localizado em área próxima ao centro de 
Ribeirão Preto [considerando a atual conjuntura da expansão física do sistema viário], inclusive uma área 
interna ao anel viário que, como se apresentou, há muito tempo foi tomado pelo processo de 
implementação de conjuntos habitacionais distantes das áreas centrais.68  

                                                             
68 Segundo exposto por Faria e objeto de discussão tanto por políticos quanto por profissionais da área, em Ribeirão 
Preto, sabe-se que a implementação da Internacionalização do Aeroporto acarretará ações públicas de expansão da 
pista de pouso e decolagem, deslocamento [necessário não apenas para a implantação do aeroporto, mas para criar 
condições habitacionais mínimas] de submoradias localizadas no entorno do atual aeroporto, alteração de sistema 
viário, entre outras. Divulga-se, por exemplo, que para viabilizar a expansão da pista d Aeroporto Leite Lopes, a 
Prefeitura de RP retirou 260 famílias - cerca de 1.500 pessoas - da área que será afetada pela chamada curva de 
ruído. Estas famílias, segundo a prefeitura, teriam sido 'colocadas' em conjuntos habitacionais atendidos pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida. Fonte: Jornal A CIDADE. Após eleição, Estado e União selam acordo por 
aeroporto. 08/11/2014.  
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Figura 180 – Regiões Administrativas e Regiões de Governo. SEADE – Regiões Administrativas e Metropolitanas 
do Estado de São Paulo. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 39. 

 

A discordância principal de Faria estaria, então, construída pela constatação da incapacidade de pensar o 
aeroporto como um programa político de desenvolvimento regional, que envolva municipalidades, 
empresas, profissionais e a sociedade em geral. Talvez como previa o Projeto Ribeirão Preto 2001 [1993-
1996] que, apesar de focado em Ribeirão Preto e na busca por condições de competitividade a favor da 
cidade, colocava a hipótese desta vir a sediar um Polo Industrial "de porte expressivo, tecnologicamente 
sofisticado e com parte da sua produção orientada para o mercado internacional". 

Esta conexão com o mercado internacional seria criada, segundo o Projeto, a partir de um Terminal 
Intermodal de Cargas, equipamento que seria implantado próximo ao Anel Viário [Via Anhanguera], à 
Estação Ferroviária e ao Aeroporto Internacional, integrando diferentes modos de transporte, inclusive o 
fluvial. Para o último tipo seria implantado o consórcio dos Municípios do Rio Pardo, Rio Mogi e Médio Rio 
Grande visto que, segundo texto do Projeto RP-2001, "faz-se necessária a implantação de consórcios 
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intermunicipais, pois em termos regionais é estratégica a definição de uma política conjunta"69. A respeito 
do aeroporto internacional – que, de acordo com notícias atuais,70 será implantado a partir de obras de 
ampliação do aeroporto atual –, Faria afirma:  

O discurso da internacionalização do Aeroporto Leite Lopes sempre esteve atrelado 
ao argumento da competição entre as cidades por maiores investimentos. No 
argumento de que Ribeirão Preto não pode perder o Aeroporto Internacional para 
cidades vizinhas ou de outras regiões do Estado de São Paulo, como Bauru, 
construiu-se uma homogeneização discursiva interessada das “elites do crescimento” 
para os quais a cidade é uma máquina de crescimento, a partir da qual pode-se 
promover uso mais intenso da terra, coletar rendas mais elevadas ou capturar 
riquezas ali produzidas por aqueles na posição adequada para tanto” (FERNANDES, 
2001, p.296-345). Entretanto, um argumento que reduz drasticamente as 
possibilidades de crescimento regional, pois não pensado como um programa 
consorciado de investimento mútuo entre as municipalidades, aglutinando também 
investimento federal e estadual. 
 

 Assim, o que vemos também em Ribeirão Preto, torna-se parte de uma discussão já empreendida em 
tantas outras cidades quanto às ações para torná-las mais atraentes: inovações como centros culturais e de 
consumo são rapidamente imitadas, como coloca Harvey [2005, p. 182], "tornando efêmera qualquer 
vantagem competitiva num conjunto de cidades".  

Harvey coloca ainda uma importante questão: "quantos centros de convenções, estádios, Disney Worlds, 
zonas portuárias renovadas e shoppings centers espetaculares podem existir?" [2005, p. 182]. Contudo, 
como sabemos, Ribeirão Preto concentra, ainda, uma vasta gama de novidades, dada a região em que se 
insere, carente de equipamentos de uso público de qualidade, entre outros produtos. Na verdade, desde o 
passado a cidade possui este grande 'poder de atração' – cuja responsabilidade seria, segundo colocam 
alguns, muito mais da 'excelente' estrutura viária e acessos facilitados que a qualquer outro motivo –, 
iniciado pela chegada da Estrada de Ferro Mogiana, em 1883, que 
 

[...] facilitando sobremaneira o transporte de cargas e passageiros, constituiu-se numa 
das mais importantes razões que concorreram para tornar a cidade de Ribeirão Preto 
um polo econômico e político. Esta estrada também incrementou em grande parte seu 
aspecto cultural, trazendo as mais importantes companhias teatrais – nacionais e 
internacionais – aos palcos do Teatro Carlos Gomes, que na época só perdia em 
importância para o Teatro Rio Branco de Manaus. Trazia também visitantes de toda 
região, atraídos pelos cassinos e cabarés. Desde então Ribeirão Preto começou a se 
configurar como um entroncamento de rotas dentro do Estado. Na década de 1920, a 

                                                             
69 O texto cita, conforme visto no Capítulo I, os seguintes aspectos para a política conjunta: tratamento de esgoto 
doméstico; industrialização e tratamento de efluentes; geração de energia e redes de distribuição; hidrovias em 
trechos localizados e uso para lazer/recreação. [RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996] 
70 Segundo consta, a internacionalização do aeroporto está em discussão desde 2008. Em novembro de 2014 foi 
selado um acordo determinando o valor de R$443 milhões, a serem divididos entre o Governo do Estado [R$240 
milhões], Governo Federal [R$ 178 milhões] e Prefeitura Municipal [R$ 25 milhões]. Fonte: Jornal A CIDADE. Após 
eleição, Estado e União selam acordo por aeroporto. 08/11/2014.  
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economia cafeeira expandira ao limite suas potencialidades, e sua dinâmica 
impulsionaria o crescimento de diversos segmentos urbanos, bem como da agricultura 
mercantil de alimentos e de matérias primas. [RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 35] 
 

Em 2010, nem mesmo o título de "Capital da Cultura", atribuído pela entidade CBC – Capital Brasileira da 
Cultura em conjunto com o Ministério do Turismo e da Cultura,71 que escolhe todo ano uma cidade 
brasileira para receber o título de Capital Brasileira da Cultura, fez da cidade algo como Harvey 
caracterizaria como "um turbilhão estimulante, ainda que destrutivo, de inovações culturais, políticas, de 
produção e consumo de base urbana" [HARVEY, 2005, p. 183]. 

Vê-se, contudo, que a venda de uma cidade como local para determinada atividade depende muito da 
criação de uma imagem urbana atraente e, nisto, Ribeirão Preto obteve determinado sucesso no Brasil, 
concretizando, desta forma, a "inclinação pós-moderna para o projeto de fragmentos urbanos em vez do 
planejamento urbano abrangente, para a efemeridade e o ecletismo da moda e do estilo em vez da busca 
de valores duradouros, para a citação e a ficção em vez da invenção e da função, e, finalmente, para o 
meio em vez da mensagem e para a imagem em vez da substância" [HARVEY, 2005, p. 183.]. 

Bastante sintomático desta questão foi o fato de, à época da Copa do Mundo de Futebol [Brasil, em 2014], 
Ribeirão Preto ter sido escolhida – não sem um forte lobby e esforço da prefeita Dárcy Vera e de seu 
Secretário do Turismo, Tanielson Campos – como subsede para receber a seleção francesa de futebol. 
Como benefício, estimava-se a valorização do município e sua publicidade internacional e, para tanto, 
inclusive, novos hotéis estariam sendo construídos: acreditava-se que cerca de dois mil jornalistas 
passariam pela cidade, "injetando dinheiro no município e contribuindo para o desenvolvimento local.”72 

                                                             
71 De acordo com o exposto, todos os anos seria escolhida uma cidade brasileira para receber o título de Capital 
Brasileira da Cultura, sendo Ribeirão Preto escolhida como a representante em 2010: foi a primeira cidade do estado 
de São Paulo a receber esta 'designação' após Olinda [2006], São João Del-Rei [2007], Caxias do Sul [2008] e São 
Luís do Maranhão [2009]. A Organização Não Governamental [ONG] Capital Brasileira da Cultura [CBC], gestora do 
processo seletivo juntamente com o Ministério da Cultura [MinC], foi implantada no país por iniciativa de uma 
instituição semelhante, mas a nível continental, a Capital Americana da Cultura [CAC]. Segundo um dos poucos sítios 
eletrônicos encontrados a respeito, a cidade escolhida "deverá desenvolver durante todo o próximo ano um programa 
de atividades que visem fomentar e divulgar a sua cultura própria, bem como a valorização do seu patrimônio cultural 
material e imaterial". Fonte: IBOCC - The International Bureau of Culture Capitals. Dez cidades concorrem ao título 
de Capital Brasileira da Cultura 2010. Disponível em: <http://www.ibocc.org/news.php?ref=83>. 
72 Coloca-se, ainda, que "Ribeirão Preto já é reconhecida pelo Ministério do Turismo como cidade de Turismo de 
Negócios e Eventos. Com a estadia da seleção francesa, a expectativa é que também entre para o Turismo de Lazer." 
Ribeirão Preto vai receber a seleção francesa na Copa. 18/12/2013.  
Disponível em: <http://cepam.org/noticias/ultimas-noticias/ribeir%C3%A3o-preto-vai-receber-a-
sele%C3%A7%C3%A3o-francesa-na-copa.aspx#ad-image-0>. 
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Acontece que apenas a equipe da seleção francesa se instalou em Ribeirão Preto – além de poucos 
repórteres estrangeiros –, que recebeu do jornal francês Le Monde, a seguinte descrição de sua sociedade: 
"uma grande elite burguesa provinciana, industrializada e de negócios".73 

Dos Projetos Ribeirão Preto-Ano 2000 e Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para o Desenvolvimento 
restaram apenas, como se vê, as parcerias público-privadas e projetos de fragmentos urbanos, além da 
imagem de um passado triunfante e quase nenhuma grande Utopia para o futuro, além da promessa da 
conquista da sede de uma Região Metropolitana a ser criada, Shoppings cada vez maiores em tamanho, 
mas sobretudo um número e uma vastidão de empreendimentos imobiliários, licenciando o capital 
imobiliário a agir com extrema desenvoltura, que se coloca como indutor às cidades vizinhas em busca de 
uma possível conurbação. 

                                                             
73 Fonte: FOLHA DE S.PAULO. Cotidiano. Franceses descrevem Ribeirão Preto como entediante. 15/06/2014. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/06/1470514-franceses-descrevem-ribeirao-
preto-sp-como-entediante.shtml>. Acesso em 14/11/2014.  
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Ao colocar que "mesmo que falte um plano estratégico global para São Paulo, pedaços inteiros da cidade, 
especialmente através das operações urbanas, reproduzem os mecanismos de criação de novas 
centralidades, com grandes projetos e utilizando-se em geral de eventos, centros e atividades culturais ou 
de entretenimento como âncoras de desenvolvimento [...]"1, Otília Arantes enfatiza uma questão que 
percebemos como pertinente também na Ribeirão Preto contemporânea, especialmente inserida a partir da 
primeira gestão de Palocci, com a discussão sobre a cidade que esta direcionou. Com a diferença de que 
seus desdobramentos na cidade de porte médio do interior do Estado de São Paulo, desde o início dos 
anos 2000, fazem surgir alguns grandes projetos – idealizados, neste caso, por grandes nomes do 'star 

system', neste caso, da arquitetura nacional –, cujas obras jamais foram de fato implantadas, como iremos 
abordar.  

Antes, vale observar, a simples possibilidade destas propostas se concretizarem, ou melhor, o simples fato 
de existirem, teria como premissa o Planejamento Estratégico discursiva e virtualmente já colocado – 
conforme discutido nos Capítulos 01 e 02 – e – ainda que não integralmente implementado, principalmente 
em termos dos grandes 'equipamentos estratégicos' que propunha, como veremos – suas bases não são 
apenas ideológicas, mas urbanísticas, e a permissividade com que estas atuam está presente e permitindo 
toda sorte de ação por parte dos empreendedores urbanos, gerando assim algum  – se não todos – tipo[s] 
de especulação que a acumulação flexível do capital possa apoiar.  

O Plano Plurianual do Município para o exercício de 2002 à 2005 [Lei nº 9.451, de 20 de dezembro de 
2001], que teria como Programa nº 127.71 [do Ordenamento Territorial] a atualização do Projeto Ribeirão 

2001, confirma a continuidade do pensamento estratégico, como dito, já enraizada em termos urbanísticos. 
Implantaria ainda, em Planejamento e Orçamento, o Programa nº 121.12, denominado Ribeirão Preto 

Século XXI2, que estabeleceria como deveres da municipalidade:  

▪ Propiciar condições para que a cidade, através de seus agentes sociais, políticos, 
técnicos e econômicos, estabeleça diagnósticos realísticos dos problemas que afetam 
os diversos setores da comunidade ribeirão-pretana bem como de suas 
potencialidades latentes e, a partir daí, projetem soluções, programas de ações e 
investimentos, firmem compromissos e parcerias para médio e longo prazo e de forma 
ordenada e racional, superando as dificuldades, eliminando as barreiras e 
desenvolvendo as potencialidades eleitas para que, com clareza e de maneira 

                                                             
1 Em entrevista cedida à Editora Annablume, intitulada Muito Além de Berlim e Barcelona: Entrevista com Otília 
Arantes, por Marina Toneli Siqueira. Disponível em: 
<http://www.annablume.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:belim-barcelona&catid=6:site>. 
Acesso em 16/07/2014. 22h30min. 
2 Cuja Comissão Executiva fica instituída em 25/04/2002. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2002-2005. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=6076>. 
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harmônica, os diversos setores sociais públicos e privados, otimizem seus esforços e 
executem os projetos necessários rumo aos objetivos propostos. 
▪ Realizar seminários, simpósios, oficinas, palestras e congressos onde a discussão 
de temas de interesse dos diversos setores que compõem nossa sociedade para que 
sejam elaboradas as propostas de ação com vista a inserção positiva de nossa cidade 
na matriz econômica, social e política do século XXI. 
▪ Fornecer infraestrutura, recursos materiais e humanos, assessoria externa, 
necessária à sustentação divulgação, realização e publicação dos resultados, 
inerentes as atividades do programa. 
▪ Intercambiar informações para o enriquecimento das propostas a serem elaboradas, 
o estreitamento de relações entre os diversos agentes, a minimização dos conflitos 
existentes, o estabelecimento de parcerias, que fortaleçam os pares na busca dos 
objetivos comuns. 
▪ Publicar um livro por ano, com a finalidade de consolidar os projetos obtidos em 
cada ano, e dar conhecimento à sociedade dos trabalhos realizados. 
▪ Implementar entre as diversas propostas, aquelas que no entender do Executivo 
Municipal, são necessárias para adequada inserção dos interesse de nosso município 
no contexto econômico, social e político do século XXI. 
▪ Obter recursos do orçamento municipal, empréstimos públicos ou investimentos 
privados, convênios e parcerias.  
[RIBEIRÃO PRETO, 2002-2005] 

Isto, além — entre outros Programas —  do Orçamento Participativo "consoante às audiências públicas 
sem as quais a Câmara Municipal não mais poderá aprovar as respectivas peças orçamentárias" e do 
Processo Permanente de Planejamento, que visava "consolidar uma equipe multidisciplinar, de caráter 
permanente, para acompanhamento, avaliação e adaptação da ação planejadora com o objetivo de criar no 
município a cultura do planejamento e da participação imprimindo-lhe continuidade com horizonte de curto, 
médio e longo prazo"3. Considera-se a elaboração final de tais programas — bem como suas decorrências 
— como indicativos da continuidade, em Ribeirão Preto, de muitos dos princípios do Planejamento 
Estratégico que — como dissemos —, mesmo não sendo aplicado globalmente, passa a não se limitar ao 
virtual e ao discursivo, tornando-se a base do planejamento urbano vigente a partir de então, e, sobretudo, 
da liberdade de ação que este permite a boa parte dos empreendedores urbanos. 

Contudo, coloca-se aqui que o que decorreu deste período inicial pode ser denominado de “planejamento 
de ocasião”, ou “planejamento de oportunidades”, [evidentemente, a pergunta remete a oportunidades para 
quem, ou para qual setor social]. Visto que, tendo como base urbanística o planejamento estratégico 
colocado no início da década de 1990, age através da permissividade legal e, mesmo que sustente ações 
em uma parte cidade, reivindica um discurso para o seu conjunto, mesmo que dificilmente consiga 
esconder, os interesses e ações especulativas dos reais agentes da governança urbana — os 
empreendedores urbanos — que se tornam permanentes [e não de ocasião], visto que, como empresários 

                                                             
3 O PLANO PLURIANUAL aprovado para 2002-2005, publicado em 26/12/2001, encontra-se disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=34326. Último acesso em 14/11/2014. 
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do setor imobiliário — mas não restritos apenas a este — dominam a permissividade urbana instalada pelo 
planejamento estratégico, extraindo todas as possibilidades de situações  como o vasto e,  monopolizado, 
land bank, que possuem, ou articulam e administram com parceiros de várias ordens.  

Voltando ao Plano Plurianual de 2001, este enfatizaria ainda outros aspectos ´estratégicos´ colocados pelo 
Projeto Ribeirão Preto 2001 [1993-1996] — tais como o fomento ao Turismo como fonte de 
desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Ribeirão Preto — e determinaria a 
elaboração dos seguintes Projetos Especiais Urbanos: a continuidade do Distrito Industrial; a  restauração e 
'revitalização' do Mercado Municipal; a implantação do Novo Terminal Transporte Coletivo Urbano; do Novo 
Terminal Rodoviário Intermunicipal; do Terminal Intermodal de Carga; a continuidade do projeto de 
requalificação do Quadrilátero Central; a construção do Centro de Convenções; a restauração do antigo 
Hotel Palace; a implantação de Parques Lineares; do Aeroporto Internacional; dos Centros de Cidadania e 
dos Parques Santa Luzia,  Parque Morro da Vitória e Parque da Mata de Santa Teresa. 

Ainda constante nas determinações do referido Plano, promover a adequação, abertura e o prolongamento 
do sistema viário, por meio da execução de obras para a melhoria de um conjunto de Ruas, Avenidas e 
Estradas Municipais e criar, para isso, um anel viário intermediário entre o Quadrilátero central e o anel 
viário existente, teria como objetivo "dotar o Município de sistema viário compatível com o adensamento 
populacional e com o uso e ocupação do solo, facilitando a circulação dos transportes e a ligação entre 
bairros, propiciando segurança, economia de tempo e percurso para o usuário". Tais medidas seriam 
obviamente indispensáveis, também, à adequação e preparação da cidade para receber os equipamentos 
estratégicos citados anteriormente, reforçando, assim, o caráter rodoviarista do proposto planejamento ao 
objetivar, acima de tudo, dar melhores condições de tráfego ao fluxo de veículos na região.4 

                                                             
4 Isso apesar de colocar no Plano Plurianual [2002-2005] a responsabilidade da empresa Transerp [Empresa de 
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A], que teve suas funções modificadas ao deixar de ser apenas 
operadora do Sistema de Transporte Coletivo, passando a concentrar-se também na gestão dos serviços. Em 2000 
esta passaria, também, a ser a entidade executiva de trânsito, assumindo assim todas as obrigações preconizadas no 
Código de Trânsito Brasileiro. À Transerp caberia, então, segundo o Plano Plurianual de 2001, a Modernização do 
Gerenciamento do Sistema de Transporte Público, a Fiscalização do Transporte Coletivo, a Adaptação do Sistema de 
Transporte Público para Usuários com Deficiência, a Melhoria da Infra Estrutura do Sistema [visto que já à época os 
Terminais Carlos Gomes e Antônio Achê haviam sido desativados, transferindo-se os pontos de parada para as ruas 
da área central] e a melhoria do Sistema de Comunicação com o Usuário. O Plano coloca, ainda, sobre o Transporte 
Coletivo Urbano, a necessidade de garantir a Participação Popular na definição da Política de Transporte no Município 
e socializar o conhecimento gerado na aplicação da política de transporte, além do Desenvolvimento dos Meios não 
Motorizados de Transporte, visto que, segundo exposto, "o número de viagens realizadas a pé para se atingir os locais 
de trabalho, estudo ou lazer é cada vez maior entre a população, independentemente do porte das cidades 
analisadas. É necessário que os governos reconheçam o pedestrianismo como meio de transporte e melhore as 
condições para o deslocamento a pé nas cidades, através de uma ação conjunta de todas as secretarias envolvidas 
na área de transporte e infraestrutura." Além disso, o Plano cita a necessidade de continuidade da implantação do 
Programa Cicloviário de Ribeirão Preto, considerando que "o município não possui um sistema cicloviário que ofereça 
segurança ao lazer e aos trabalhadores que fazem uso da bicicleta para se locomoverem". Contudo, insere apenas no 
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Em relação às Unidades de Ocupação Planejadas, já discutidos os modelos a partir delas gerados no 
Capítulo 02, o Plano determinaria o levantamento de dados para orientação de estudos para sua 
implantação, cujo objetivo seria obedecer às diretrizes do Plano Diretor, "definindo as unidades de 
ocupação planejada para desenvolvimento de programas, projetos e ações com a finalidade de 
concretização das mesmas, de modo que tais unidades tornem-se autossustentáveis do ponto de vista das 
necessidades básicas do cidadão".5 

Para tanto, seriam elaborados, ainda, planos e projetos setoriais para as unidades de ocupação planejada e 
para os subcentros de bairros, objetivando dotar as unidades de ocupação planejada de "equipamentos 
mínimos necessários para que se tornem autossustentáveis, além de estabelecer políticas de incentivo 
junto a iniciativa privada para a consolidação das unidades de ocupação planejada e dos subcentros de 
bairros". Dando suporte aos futuros e aos já existentes condomínios urbanizados 'fora' do Anel Viário, 
determinava-se já naquele momento, a discutida implantação da Avenida João Fiúsa desde o Jardim 
Canadá até o Anel Viário Contorno Sul.  

Em relação à área central, por sua vez, o Plano Plurianual [2002 - 2005] colocaria a necessidade de um 
Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Ambiental de interesse histórico, cultural e paisagístico do 
Município cujo objetivo seria levantar os imóveis e as paisagens de interesse do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Natural para adoção de políticas de incentivo à sua preservação e ao ordenamento da ocupação 
do seu entorno, além de indicar os imóveis que poderiam ser beneficiados pela transferência do Direito de 
Construir, prevista na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo como uma das políticas de incentivo à 
preservação dos mesmos. 

Neste sentido, para o desenvolvimento e/ou recuperação de 'áreas degradadas' da cidade, retomando 
talvez as já colocadas propostas do Ribeirão Preto - Ano 2000 [BARILLARI; SANT´ANNA, 1991], o Plano 
Plurianual determina a implementação de Operações Urbanas, visando obedecer à Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo através de estudos para áreas específicas da cidade, a fim de propor projetos de 
lei criando as Operações Urbanas. 

Estabeleceria, ainda, o desenvolvimento de estudos específicos para elaboração de projeto de lei de 
Operação Interligada do Quadrilátero Central, cujo objetivo seria a definição das políticas a serem adotadas 
                                                                                                                                                                                      
Programa desporto Comunitário – Esporte para a Comunidade, a implantação de sistema Cicloviário no Parque 
Maurílio Biagi, Via Norte, Av. Francisco Junqueira e Rod. Bonfim Paulista, sem maiores detalhamentos a respeito e 
fixando a ciclovia na categoria de equipamento de esporte e lazer. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, PLANO PLURIANUAL 
[2002-2005]. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=34326>. Último acesso em: 15/11/2014. 
5 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, PLANO PLURIANUAL [2002-2005]. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=34326>. Último acesso em: 14/11/2014. 
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na lei para implantação da Operação Urbana do Quadrilátero Central, prevendo realizações do Poder 
Público e incentivos à participação da iniciativa privada, "com vistas a um adensamento compatível com 
sua infraestrutura, à recuperação de suas áreas degradadas, à preservação de seu patrimônio histórico-
cultural, à eliminação de barreiras arquitetônicas, à implantação do mobiliário urbano, ao desenvolvimento 
de sua economia visando à recuperação da qualidade de vida".6 

Relacionado a estes, há a já citada necessidade de dar continuidade à "revitalização" do quadrilátero 
central — cujo objetivo declarado seria "melhorar a qualidade de vida" do Quadrilátero central —, 
"revitalizando as ruas degradadas através de normatizações, infraestrutura [saneamento], transporte, 
trânsito e imóveis urbanos"7. Isto além do Programa Especial para 'recuperação/revitalização urbana' da 
região do Mercado Municipal, Vila Tibério, Campos Elíseos, Ipiranga, também objetivando ‘revitalizar’ a 
área central da cidade, neste caso relativa à área — pejorativamente, como já dito — chamada de 'baixada'. 

Em relação à mesma área, previa-se como problema a ser solucionado a questão — histórica — das 
enchentes, sendo proposto como solução um projeto piloto da cota de inundação; além de projeto e 
implantação de lagoa de regularização de cheia na nascente do córrego Antártica e projeto para adequação 
das obras de contenção de enchentes na confluência da Avenida Jerônimo Gonçalves com a Avenida 
Francisco Junqueira. 

Ainda para a mesma área era proposto através da Emenda 98 do mesmo Plano a necessidade de implantar 
uma ponte sobre o córrego Ribeirão Preto, na avenida Álvaro de Lima, interligando as ruas Antônio 
Salamone e Ana Néri, cujo objetivo seria propiciar a ligação das citadas ruas no bairro de Vila Virgínia, "o 
que favorecerá consideravelmente o tráfego local".8 

É a respeito desta última área citada, a 'baixada' que falaremos agora, visto que esta se torna alvo, na 
segunda gestão de Palocci, de um projeto emblemático e controverso [para não dizer também bastante 
polêmico]. Trata-se da tentativa — talvez última — de inserção da cidade no nível de competição 
interurbana estimulada pelo Planejamento Estratégico, já que tal tentativa passava a utilizar, também, da 
estratégia de grandes projetos e nomes reconhecidos — nacional, mas também internacionalmente  — para 
promoção urbana e, portanto, bastante vinculada à questão cultural contemporânea contida no mesmo, 
visto que inserida na criação/reformulação de imagens a serviço do capitalismo avançado [ou tardio], que 
pretendemos abordar. 

                                                             
6 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, PLANO PLURIANUAL [2002-2005]. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=34326>. Último acesso em: 14/11/2014. 
7 Idem. 
8 Ibidem. 
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 3.1. “O GRANDE PROJETO URBANÍSTICO DE PALOCCI” 

Foi, no segundo governo do prefeito Antônio Palocci Filho e, posteriormente, no de Gilberto Maggioni9 [cujo 
mandato ocorre entre os anos 2002 e 2004, sucedendo Palocci que assumiu à época o Ministro da 
Fazenda do Governo de Lula], que foi realizado, para a região da 'baixada dos córregos' [área histórica de 
Ribeirão Preto], um projeto de grande vulto, que faria — caso executado — com que a 'região do vale' fosse 
profundamente alterada por um conjunto de obras desenhadas pelo conceituado arquiteto brasileiro João 
Filgueiras Lima [Lelé]. Segundo divulgado, a prefeitura pretendia transformar, até 2003, a ‘Baixada’ no novo 
‘cartão-postal’ do município, com proposta que “inverteria a máxima segundo a qual os centros comerciais 
das médias e grandes cidades brasileiras são locais decadentes e desvalorizados”.10  

Além disso, pretendia-se que o projeto de Lelé estivesse todo configurado até 2002 — bem como o projeto 
do Centro de Convenções11 de Ribeirão Preto, a ser realizado por pelo arquiteto brasileiro de maior renome 
internacional, Oscar Niemeyer —, "ano das eleições mais importantes da história do PT".12 Segundo 
publicação do Jornal Folha de S.Paulo, ambos fariam parte de um grande projeto urbanístico idealizado por 
Palocci e simbolizaria o início de uma ampla reforma no centro da cidade: "o que Palocci busca é fazer de 
Ribeirão um cartão postal na área de negócios, educação e saúde, fazendo parte de uma rota internacional 
de convenções". A notícia divulgava, ainda que, oficialmente, tanto Palocci quanto o então secretário de 
Planejamento e Gestão Ambiental, Nelson Rocha Augusto, não teriam falado sobre valores e parcerias, 
mas que, segundo apuração do próprio jornal, um orçamento elaborado apenas para a obra de Lelé "dava 
conta que o centro custaria pelo menos US$ 4 milhões".13   

Tratou-se, portanto, da proposição de um conjunto de obras denominado Projeto Vale dos Rios que 
contemplava a construção de um terminal de transporte coletivo, em frente ao existente Centro Popular de 

Compras, além da execução de um viaduto de ligação entre o 'centro' e a Vila Tibério. A prefeitura 

                                                             
9 Dono de uma fábrica de tintas em Ribeirão, Maggioni comandava a A.C.I. [Associação Comercial e Industrial] da 
cidade antes de se tornar vice-prefeito e, depois, prefeito, ao substituir Palocci quando este assume o Ministério da 
Fazenda no Governo Lula, em 2002. 
10 Fonte: ARCOWEB. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/memoria/lele-em-ribeirao-preto-joao-filgueiras-10-
04-2002.html>. 
11 Apesar do projeto de Barillari e Sant´Anna já existente, apresentado no Capítulo anterior. 
12 Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO. Grande projeto urbanístico idealizado por Palocci. Caderno Folha-Ribeirão, 
27 out. 2001. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/10/27/68//97851>. Último acesso em: 15/11/2014. 
13 Segundo o jornal, "devem ser parceiros do projeto o grupo COC e a ACI-RP [Associação Comercial de Ribeirão 
Preto], cujo presidente é o vice-prefeito Gilberto Maggioni [PMN]". A notícia ainda enfatiza que, "na reforma urbanística 
da cidade, Lelé já realizou alguns desenhos. Um deles seria a revitalização do Parque Maurílio Biagi." Também no 
centro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto [ACIRP], estava prevista na época a 
reforma dos calçadões e das fachadas das lojas, que aconteceu parcialmente. Fonte: Jornal FOLHA DE S. PAULO. 
Grande projeto urbanístico idealizado por Palocci. Caderno Folha-Ribeirão, 27 out. 2001. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/10/27/68//97851>. Último acesso em 15/11/2014. 
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implantaria ainda, em vários bairros, as Bases de Apoio Comunitário [BACs], também com desenho de 
Lelé, que teria tido, para a realização do trabalho, a contribuição do antropólogo Roberto Pinho.14  

Lelé lideraria, portanto, a reforma urbanística do centro da cidade [especificamente a área da 'baixada', 
considerada a mais 'degradada'], que incluiria uma série de ações, sendo uma das principais "a 
revitalização do local" através da 'readequação' do Parque Maurílio Biagi, que "há anos ficou abandonado" 
e que teria — vontade atribuída, pela reportagem, a Lelé — ampliada sua área pública, limitando as vias 
para tráfego de carros. Foi amplamente noticiado, ainda, que o objetivo final de Palocci com tais obras seria   

Consolidar um projeto cujas estrelas sejam Niemeyer e Lelé, duas grifes com renome 
internacional que atrairiam futuros parceiros. Transformando Ribeirão no cartão postal 
desejado, o petista teria sem dúvida uma grande obra, dentre outras, para mostrar aos 
seus eleitores e idealizar seu objetivo: ser candidato ao governo do Estado. [...] Outro 
plano importante para a cidade seria a internacionalização do aeroporto Leite Lopes — 
para facilitar ainda mais o acesso a Ribeirão.15 

 
Figura 181 – Imagens do modelo tridimensional da Estação Central do Vale, projeto de Lelé divulgado com o 
título: Lelé em Ribeirão Preto? João Filgueiras Lima promete renovar o centro da cidade paulista.  Fonte: 
ARCOWEB. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/memoria/lele-em-ribeirao-preto-joao-filgueiras-10-04-
2002.html>. 10/04/2002. 

 

                                                             
14 Destas, apenas duas bases foram construídas realmente: BAC Branca Salles, na Avenida Patriarca, no bairro 
Jardim Branca Salles e BAC Eugenio Mendes, na Avenida Ivo Pareshi, no bairro Eugênio Mendes Lopes. A BAC 
Branca Salles contempla um amplo programa com creche, posto de saúde, biblioteca, serviço de assistência social e 
sala de informática com acesso a internet [sala de inclusão digital], além de contar com parque infantil.  Fonte: 
VITRUVIUS. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/11.037/3609>. Último acesso em: 
15/11/2014. 
15 Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO. Lelé lidera reforma urbanística. Caderno Folha-Ribeirão, 27 out. 2001. 
Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/10/27/68//97851>. Último acesso em: 15/11/2014. 
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Figura 182 – Maquete com área de 
implantação do Projeto Vale dos 
Rios, na região da Avenida Jerônimo 
Gonçalves: nesta estão 
contemplados o Parque Maurílio 
Biagi, a Câmara Municipal e o 
Terminal Urbano de Ônibus. Projeto 
do arquiteto Lelé, 2002. 

Segundo sítio eletrônico de divulgação do projeto, a Estação Central do Vale, inclusa no projeto Vale dos 

Rios, "seria a 'ponta-de-lança' da proposta, pois sua parte superior seria um pequeno elevado para o 
tráfego de veículos que continha, ainda, uma via de pedestres, dando acesso ao novo Parque Maurílio 

Biagi. O elevado sobre o terminal teria grande vão livre, sustentado por tirantes de aço presos a torres 
metálicas. As rampas de embarque e desembarque poderiam atender até quarenta e cinco ônibus 
simultaneamente, sendo que rampas e passarelas ligariam o terminal de ônibus a um centro de lazer e 
gastronomia que seria implantado no prédio da atual rodoviária. À iniciativa privada caberia construir a nova 
rodoviária em área que não chegou a ser definida, porém nas imediações do quadrilátero central".16 Lelé 
teria chegado a afirmar que o projeto "criaria um espaço vital para a convivência espontânea de todas as 
camadas da população da cidade"; porém, os gastos foram vultuosos na fase do projeto e a proposta teria 
sido 'engavetada' "por não respeitar a prevalência das necessidades mais urgentes da população local e 
por não contar com disponibilidade de recursos financeiros da Municipalidade".17  

Em relação ao Centro de Convenções de Ribeirão Preto, este contemplaria uma série de salas de reuniões 
e um grande plenário: no subsolo, ainda, haveria um grande centro de exposições, que seria utilizado como 
quadra esportiva quando estivesse sem uso. Arquitetos da cidade, como Augusto Valiengo Valeri18, por 
exemplo, afirmariam que a obra de Niemeyer para Ribeirão Preto "seria o caminho para evitar que a cidade 
perca importantes eventos do setor sucroenergético e da medicina". Isso porque, caso construído, o edifício 

                                                             
16 Fonte: ARCOWEB. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/memoria/lele-em-ribeirao-preto-joao-filgueiras-10-
04-2002.html>. 
17 Fonte: Gazeta Ribeirão no dia 07 de junho de 2007. Op. cit. Faria [2002, p. 45]. 
18 Conveniente lembrar que, como dito no Capítulo 01, o arquiteto fez parte da equipe que, pertencente à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, colaborou com a elaboração do projeto Ribeirão Preto 2001, como 
Diretor de Planejamento Físico/Territorial. 
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seria considerado um ícone arquitetônico na cidade, visto que — na opinião de Valiengo — "não temos 
referenciais que pudessem ser elementos de atração ao turismo de negócios, por exemplo".19  

 
Figura 183 – Croqui de Oscar Niemeyer, para o Centro 
de Convenções de Ribeirão Preto [Projeto de 2002]. 
Fonte: FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER.  
Disponível em: 
<http://www.oscarniemeyer.com.br/obra/pro537>.   
Acesso em: 16/11/2014.  

 
Figura 184 – Localização do terreno [seta azul] onde 
seria construído o Centro de Convenções: trata-se de 
terreno de uso institucional no prolongamento da 
Avenida Braz Olaia Acosta, no Jardim Nova Aliança 
[Zona Sul - Subsetor SUL-05]. Fonte: GOOGLE 
EARTH, modificado pela autora. 

Interessante o fato de, na mesma página de notícias do jornal Folha de S.Paulo utilizada para divulgação 
do 'projeto urbanístico' de Palocci, divulgar-se um outro equipamento cultural a ser consolidado através da 
reforma do Palace Hotel — segundo publicado — oficializada no dia 26 de outubro de 2001 através da 
visita do então Ministro da Cultura, Francisco Weffort, para assinar a liberação de recursos do governo 
federal [quinhentos mil reais] destinados à reforma do antigo hotel, um dos três edifícios ecléticos – os 
demais são os já citados Theatro Pedro II e Edifício Meira Júnior — que compõem o famoso Quarteirão 
Paulista [consolidado na década de 1920], no centro da cidade de Ribeirão Preto. Cerca de cento e 
cinquenta mil reais seriam pagos pela Prefeitura Municipal na primeira fase da reforma e dois milhões de 
reais seriam pagos pela mesma na segunda fase. À época divulgava-se que o local seria sede do Núcleo 

de Cinema — também oficializado pelo então ministro nesta data —, do MIS [Museu de Imagem e do Som] 
e de um centro cultural voltado para os adolescentes.20 Isto visto que, conforme coloca a notícia: 

Para Weffort, o Município tem condições de se tornar um núcleo de produção de 
cinema nacional, com o apoio do governo federal. "O cinema é um indústria como 

                                                             
19 Valiengo foi Diretor de Planejamento Físico/Territorial da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
à época da primeira gestão do governo de Palocci [1993-1996]. Fonte: CADERNO MAIS - RIBEIRÃO PRETO E 
REGIÃO. Região espera por obras de Oscar Niemeyer. 07/12/2012. Disponível em: 
<http://www.cadernomais.com.br/noticia/2012/12/07/1154/regiao-espera-por-obras-de-oscar-niemeyer/>. Último 
acesso em: 16/11/2014. 
20 O Plano Plurianual de 2001 previa com grande enfoque incentivo ao provimento de espaços e atividades 
relacionados à educação, esporte e cultura, especialmente direcionados aos adolescentes.  
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várias outras que Ribeirão Preto já tem e, claro, vai poder contar com o apoio do 
governo", afirmou o Ministro [FOLHA DE S.PAULO, 27/10/2001]. 

O ministro teria informado, então, que a medida provisória que regulamentaria a Agência Nacional de 
Cinema — criada pelo Governo Federal — manteria as leis de então e criaria uma agência de fomento e 
investimento para o cinema nacional e para 'auxiliar' as produções cinematográficas da cidade — que já 
teria, à época, alguns roteiros prontos, tais como o longa Eldorado, sobre a saga do café na região de 
Ribeirão Preto durante a década de 1920.21  

Todas estas ações iriam, caso observadas, de encontro com o que propôs o projeto Ribeirão Preto 2001 
[1993-1996] quando este coloca que a Cultura, o Lazer e o Turismo ressaltam a riqueza o município "não 
somente em relação às suas potencialidades, mas especialmente em relação ao elenco de locais, 
oportunidades e oferta existente que necessitam de um tratamento compatível, o que ampliará em muito as 
opções para a população". [RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996. p. 39] Sabe-se, contudo, que a ideia era 
fomentar uma nova indústria, a do Turismo, responsável pelo deslocamento de milhões de pessoas, 
influenciando-se ou deixando-se influenciar por outras culturas, como seria também o caso do cinema, 
implantado na cidade posteriormente como 'Indústria do Cinema': ambas fariam, na verdade, parte da 
indústria cultural, como veremos. 

Já ali — na verdade antes, como pudemos ver na análise das propostas antecessoras, especialmente a do 
Ribeirão Preto - Ano 2000 — colocava-se, então, que o Parque Maurílio Biagi e os Armazéns de Café 
deveriam compor um Centro Cultural com Museu de Artes e Pavilhão de Exposições com Usos Múltiplos, 
onde estariam também espaços de 'uso comum' da Câmara Municipal e os espaços livres do Parque. Para 
o 'redesenho e revitalização' dos Armazéns de Café, segundo proposto à época, seria realizado um 
Concurso Público de Projetos visando à elaboração de um Pavilhão de Exposições de Usos Múltiplos e o 
Polo de Alta Tecnologia — "berço de Indústrias e Microempresas Nascentes de Alta Tecnologia" — o que, 
segundo texto do Projeto, uniria a "Contemporaneidade Cultural, Científica e Tecnológica ao 
Desenvolvimento Histórico de Ribeirão Preto e Região", e cujos convênios citados como possíveis seriam o 
MASP, Fundação Bienal, Centro Cultural Itaú, USP etc. 

Contudo, observa-se uma questão importante em relação às propostas originais de Palocci: de um 
planejamento – mesmo que com uma abrangência regional apenas relativa a equipamentos de distribuição 
de produção – propositivamente 'estratégico' em relação à cidade e ao 'mercado' com o qual esta poderia 
se integrar, passava-se a projetos cujas proposições de intervenções físicas era de certa forma isoladas 
                                                             
21 Veremos, posteriormente, que tal projeto foi de fato implantado, gerando a instalação, em Ribeirão Preto, da São 
Paulo Film Commission, no Estúdio Kaiser de Cinema [prédio da antiga fábrica da Cervejaria Antarctica], na Avenida 
Jerônimo Gonçalves. 
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['reformas de espaços específicos da cidade'], o que talvez apenas demonstre o caráter discursivo do 
projeto que, independente de propostas positivas ou negativas, legitima, mesmo posteriormente, ações 
pontuais, o que talvez demonstre a sua verdadeira natureza e sua inexequibilidade.22 

Isto visto que, em anúncio do dia 29 de março de 2002, no jornal Tribuna Ribeirão, a manchete de capa 
dizia que: “Ribeirão Preto contrata Niemeyer por R$320 mil”. Na continuação da matéria, na página 3 do 
jornal, lia-se: 

A Prefeitura de Ribeirão Preto pagou R$ 320 mil por um anteprojeto do arquiteto 
Oscar Niemeyer [...] Para contar com os serviços do homem que projetou Brasília – 
Niemeyer e Lúcio Costa elaboraram o projeto de construção da capital federal – a 
Secretaria Municipal da Administração dispensou o processo de licitação. Segundo o 
edital publicado no Diário Oficial do Município [DOM] de 21 de março, fica ‘ratificada a 
inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 13, 25, 26 e 111 da Lei Federal 
8666/93, com redação dada pela Lei Federal 8883/94’.  
 

Explicitada por Rodrigo Santos de Faria que, ao discutir o Projeto Vale dos Rios, empreende uma análise 
das intencionalidades do mesmo, verifica-se que, na mesma reportagem, os interesses da atual 
Administração Municipal de Ribeirão Preto ficam declarados através da argumentação da Secretaria de 
Planejamento Urbano Municipal: 

O Prefeito quer promover, em Ribeirão, reuniões do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento [BID], Organização das Nações Unidas e outras instituições 
mundiais. Além de elevar o nome da cidade, o turismo de negócios é uma 
extraordinária fonte de receita, garante o secretário Nelson Rocha Augusto, secretário 
de Planejamento e Gestão Ambiental. [...] Estamos seguindo o Plano Diretor, há um 
planejamento urbano. Tanto que vamos construir o Centro Administrativo na zona 
Norte e o de Convenções na zona sul, diz Augusto. [...] Vamos competir com Las 
Vegas, Santiago, São Paulo, Rio de Janeiro. Por isso a assinatura de Niemeyer é 
importante para o projeto. Justifica o secretário de Planejamento [FARIA, 2007]. 

Assim, um discurso fortemente impregnado de conceitos e expressões do Planejamento Estratégico, 

independente de algum viés social, revela seu caráter urbano-segregador, pois fica clara a ideia de 
implantar o equipamento a ser projetado por Niemeyer na zona Sul da cidade, região mais rica, local de 
implantação dos grandes condomínios urbanizados já citados, do eixo de verticalização mais cara do 
município, localização do Ribeirão Shopping — e, agora também, do Shopping Iguatemi — entre tantas 

                                                             
22 O projeto e suas ações pontuais seriam contestados e vetados pela justiça, segundo publicado no jornal Gazeta de 
Ribeirão Preto. Para o juiz que determinou a condenação de Palocci, Luis Eduardo Scarabelli: “a elaboração, a 
realização e a implementação do Projeto Vale dos Rios, por não respeitar a prevalência das necessidades mais 
urgentes da população local e por não contar com disponibilidade de recursos financeiros da Municipalidade, não 
atende o princípio da eficiência da Administração Pública, devendo, por tal motivo, ser obstadas desde já". Fonte: 
Jornal Gazeta Ribeirão, 07 de junho de 2007. 
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outras representações do mundo globalizado. Faria criticaria ainda o fato de que "o local de Construção do 
Centro de Convenções [zona sul] [...] estar localizado em um dos acessos pelo anel viário da cidade, o que 
permite locomover os executivos internacionais sem entrar efetivamente na cidade" [FARIA, 2002, p. 45].  

Na verdade, ao analisarmos os 'equipamentos estratégicos' propostos desde a primeira gestão de Palocci, 
no projeto Ribeirão Preto 2001, concluímos que todos foram pensados desta forma [margeando o Anel 
Viário], mas apenas teriam sentido caso implantados em conjunto, o que não é o caso da proposta do 
Centro de Convenções a ser projetado por Niemeyer que, ao contrário do projeto de 1996, seria implantado 
na Zona Sul, sem a integração inicialmente proposta que, colocando-o na Zona Leste, o aproximaria dos 
demais equipamentos, tais como do Aeroporto e Nova Rodoviária, além do Parque Permanente de 
Exposições. 

 

 

Figura 185 – Centro de Convenções Ribeirão Preto. Croqui segundo projeto de Barillari e Sant´Anna: ao lado do 
Aeroporto, Jockey Clube, Parque Permanente de Exposições, Distrito Industrial Quito Junqueira e Nova Rodoviária, 
na Zona Leste, servido pela ferrovia e Via Anhanguera. p. 35 do Plano. 

Trata-se, enfim, de um completo distanciamento da visão social sobre a cidade. Arantes [2000], por 
exemplo, já alertava para a ênfase na produção de espaços culturais como reestruturadores e na busca por 
usuários “solventes”: espaço para quem pode pagar. A finalidade destes conceitos, segundo Bezzon [2008] 
seria garantir o desenvolvimento econômico do município através da promoção de reestruturações do 
espaço urbano para sua inclusão no circuito do capital internacional, principalmente com investimentos no 
terciário avançado. 

Confirmando os pontos acima colocados, o mesmo Nelson Rocha Augusto, da Secretaria de Planejamento 
Urbano Municipal, ainda proferiria outra importante intencionalidade, porém, especificamente direcionada 
ao Projeto Vale dos Rios desenvolvido pelo arquiteto João Filgueiras Lima, deixando claro o 
posicionamento neoliberal assumido pela Prefeitura — afinal esta passa a ser administradora das parcerias 



CAPÍTULO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO E CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2001 
 
 

 

263 
 

público-privadas —, para quem os cidadãos passam a ser, antes de mais nada e acima de tudo, 
consumidores: 

De nada adianta algumas tentativas de melhora na infraestrutura que não contemplem 
uma inversão de tendências e procurem atrair novamente as pessoas [consumidores] 
para o centro [...] O adensamento de atividades nesses setores realinhará, 
inequivocamente, a vocação da área. Isso certamente tornará os projetos ali alocados 
sustentáveis do ponto de vista econômico por atrair pessoas com capacidade de gasto 
e ansiosas por absorver serviços [Nelson Rocha Augusto apud FARIA, 2002]. 
 

Em relação à urbanização do município de Ribeirão Preto e Região Administrativa da qual é sede, que tudo 
tem a ver com os fenômenos urbanos e culturais aqui –também – verificados, segundo a justificativa técnica 
para o Plano Diretor [RIBEIRÃO PRETO, 2014, p. 41]: 

Em 2010 a população do município era de 604.682 habitantes e o oitavo mais 
populoso do Estado, apresentando uma densidade demográfica de 928,46 habitantes 
por km2. O dinamismo econômico da região teve reflexos sobre a estrutura 
demográfica, entre 1980 e 2010, a evolução da participação da população regional em 
relação a estadual é crescente e suas taxas de crescimento são superiores a do 
Estado. Nas ultimas décadas, com a substituição da mão de obra permanente no 
campo, pela temporária com residência na cidade, a Região Administrativa teve 
expressiva urbanização, chegando em 2010 a 97,52%, acima da média estadual que 
atingiu 95,94%. O município registrou um grau de urbanização no ano de 2010, 
superior a 99,72% e uma taxa de crescimento populacional, no período de 2010 a 
2013, de 1,42% ao ano. 

Assim, caberia um parênteses para explicar que, para Harvey [2005], a urbanização23 "concentra forças 
produtivas e a força do trabalho no espaço, transformando populações dispersas e sistemas 
descentralizados de direitos e propriedade em massivas concentrações de poder político e econômico". 
Contudo, segundo o autor, a concentração do proletariado — como efeito colateral da urbanização — 
permitira, também, a centralização de muitas lutas sociais e a organização da luta da classe trabalhadora, 
que se concentraria e se difundiria pelo espaço a partir da urbanização. Ao citar Marx e Engels, Harvey 
enfoca que este movimento dos trabalhadores gerado a partir da concentração nas cidades seria, também, 
bloqueado a partir de uma longa e intensa ação da burguesia, cujo objetivo último seria 'forçar' com que 
todos introduzissem em seus meios o que ela mesma denomina civilização e criando, assim, "um mundo à 
sua própria imagem" [HARVEY, 2005, p. 203].  

                                                             
23 Basicamente iniciada quando do surgimento da burguesia e da supressão, por esta, dos poderes feudais 
associados ao local e que, em sua evolução, fizeram as cidades dominarem o campo e a 'idiotia' da vida rural fazendo, 
ainda, o campesinato ser reduzido a uma classe subalterna. [HARVEY, 2005] 
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Colocamos este adendo para breve e simplificadamente explicitar o porquê da necessidade do discurso 
pela atração da área central, uma vez que o 'efeito colateral' da urbanização gerou também — como 
atualmente podemos ver — um movimento contrário ao inicial: a dispersão espacial como este 'modelo 
ideal da civilização', ocasionada, porém, pela proposital acumulação do capital e suas implicações 
geográficas. Contudo, vê-se — em Ribeirão Preto — através do pronunciamento do Secretário Municipal de 
Planejamento colocado acima, que o público que se deseja [re]atrair para o centro é bem específico e teria 
determinada ação esperada para o usufruto do espaço objetivado: os que podem e irão consumir.         

Voltando aos frutos do processo brevemente descrito acima, Harvey colocaria também que "o espetáculo e 
a exibição se transformam em símbolos de uma comunidade dinâmica [...] desse modo, uma região urbana 
tem a expectativa de poder aderir e sobreviver como local de solidariedade comunitária, enquanto analisa a 
opção de se aproveitar do consumo conspícuo num oceano de recessão em expansão" [HARVEY, 2005, p. 
176-177]. Isto, visto que, sob a 'camuflagem' do sucesso que seria alcançado de forma generalizada pelos 
projetos citados, existem problemas sociais e econômicos muito sérios que, inclusive no caso de Ribeirão 
Preto, assumiriam um caráter geográfico — como caracteriza Harvey a respeito de outras cidades, 
especialmente as norte-americanas e europeias — "na forma de cidade dupla, com a regeneração de um 
centro da cidade decadente e um mar circundante de pobreza crescente". Ainda que sem indícios de 
alcance da almejada requalificação da área central — o que de fato não ocorreu —, em 2001 havia cerca 
de vinte e cinco mil favelados no município, além da alta taxa de criminalidade concentrada nos mesmos 
locais de existência das favelas, espaços urbanos sem infraestrutura em água, esgoto e, em alguns casos, 
sem energia, além de extremamente adensados em relação aos locais 'nobres' da cidade24, como vemos 
na Figura abaixo:  

                                                             
24 A matéria coloca dados de um estudo do Centro Universitário Moura Lacerda, coordenado pelo urbanista Evandro 
Cardoso. Este estudo - que se basearia no cruzamento de dados da Seade [Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados], do IBGE [Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] e da Prefeitura do Rio - também 
mostraria o contraste e a desigualdade entre as favelas e o restante da cidade. Segundo colocado, a média da cidade 
era de 47,63 moradores por hectare. Em bairros nobres, como o Jardim Canadá e a City Ribeirão, a taxa seria de 25 
habitantes e, em bairros populares, como Quintino, Simioni e João Rossi, a densidade chegaria a 300 pessoas para o 
espaço. Salienta-se, ainda, que no primeiro governo de Antônio Palocci Filho [PT], "famílias foram retiradas de favelas 
e transferidas para o Branca Salles, mas muitas venderam as casas e retornaram para as favelas. Só na década 
passada, as favelas ganharam mais de 17 mil moradores." Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO,  de 24 de Junho de 
2001. Favelado de Ribeirão vive pior que o do Rio. Estudo indica que densidade demográfica em barracos 
locais é maior que na Rocinha [RJ] e em Heliópolis [SP].  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri2406200101.htm>. Último acesso em: 16/11/2014. 
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Figura 186 – Necessidades Habitacionais de Ribeirão Preto: déficit habitacional no ano 2000 e demanda prioritária 
para 2010-2023. Cedido em 28/03/2012 por Marina Amorim Cavalcanti de Oliveira, então Diretora de Programação 
e Planejamento da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto [2009]. Fonte: Acervo da autora.  

Assim, tendo como contrastante a esta grave situação, e configurando o caráter geográfico da mesma, 
temos como objetos de análise as três propostas citadas e apresentadas em 2001 — sendo estas o projeto 
urbanístico Vale dos Rios de Lelé, o projeto  para o Centro de Convenções de Niemeyer e o anúncio da 
reforma e conversão do antigo Hotel Palace para Centro Cultural Palace25 —, através dos quais confirma-se 
a afirmação já apresentada, de Harvey, como um receituário: 

A valorização de regiões urbanas degradadas, a inovação cultural e a melhoria física 
do ambiente urbano [incluindo a mudança para estilos pós-modernistas de arquitetura 
e design urbano], atrações para consumo [estádios esportivos, centros de convenção, 
shoppings centers, marinas, praças de alimentação exóticas] e entretenimento [a 
organização de espetáculos urbanos em base temporária ou permanente] se tornaram 
facetas proeminentes das estratégias para regeneração urbana. Acima de tudo a 
cidade tem que parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver 
ou visitar, para divertir-se e consumir  [HARVEY, 2005, p. 176].     

Como já enfatizado, analisa-se um momento em que se inicia no país um processo de reestruturação das 
políticas públicas e do planejamento municipal com novas posturas  frente às situações e problemas 
urbanos, com a utilização – muitas vezes “forçada” – de instrumentos de participação da sociedade, como a 
constituição de conselhos, consórcios, parcerias, o conceito de empreendedorismo, governança, entre 

                                                             
25 Enfatizando que, destes, apenas o Centro Cultural Palace foi implementado, transformando as discussões 
apresentadas pelo governo municipal em uma enorme e vazia falácia, porém representativas das questões que se 
pretende abordar, pelo simples fato de terem existido e se consistido em vultosos gastos públicos, tornando a situação 
ainda mais grave — visto que os projetos foram pagos, mas não executados. 
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outras ações que refletem a adoção de estratégias, pelos governos municipais, ligadas ao novo modelo de 
gestão urbana, orientando a produção de espaços na cidade a partir de técnicas como o planejamento 
estratégico e o city marketing.  

Teoricamente, a ideia que vemos ser propagada é a de que a retomada do planejamento no momento 
contemporâneo aposta na incorporação destes novos instrumentos e meios, em um novo “modelo” para 
pensar as cidades, visando através do desenvolvimento local sua inserção na economia global. Contudo, a 
questão aplicada a Ribeirão Preto fica a cargo justamente das palavras local, global e planejamento: 
mesmo que estratégico, utilizando seus instrumentos apenas com o objetivo final de inserção na economia 
global e não exatamente melhoria local de seus espaços, organização administrativa, aumento de 
qualidade de vida voltados exatamente para a população. 

Analisa-se, assim, uma fase na qual a integralidade da Ação Estratégica para o Desenvolvimento presente 
no primeiro momento da gestão de Palocci, com o Projeto Ribeirão Preto 2001, transformou-se apenas em 
um de seus aspectos: a concorrência interurbana. Esta, como enfatiza Harvey, foca-se cada vez mais em 
um empreendedorismo urbano e "inclui impactos regressivos na distribuição de renda, volatilidade da malha 
urbana e efemeridade dos benefícios trazidos por muitos projetos. A concentração no espetáculo e na 
imagem, e não na essência dos problemas sociais e econômicos também pode se revelar deletéria em 
longo prazo, ainda que, muito facilmente, possam ser obtidos benefícios políticos." [HARVEY, 2005, p. 189]. 
Este deslocamento da realidade empírica, talvez, tenha sido desde sempre a intencionalidade que, advindo 
da ideologia 'elitista', não é apresentada. [VILLAÇA]26 

Para obter o contrário seria necessário, como de certa forma já colocavam os Planos das décadas de 1950 
e 1970 — respectivamente através da já citada palestra Urbanismo e sua influência no município, de José 
de Oliveira Reis, em 1955, e da proposta de Plano Regional desenvolvida para Ribeirão Preto pela 
Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, em 197827 —, mesmo 
considerando sua não implantação, e como coloca Harvey ao considerar as cidades como importantes 

                                                             
26 VILLAÇA, Flávio. Brecht e o Plano Diretor. Fonte: FLAVIOVILLACA.ARQ.BR.  
Disponível em: http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/brencht_pd.pdf 
27 Recapitulando, José de Oliveira Reis colocaria que "que a arte de construir cidade na sua restrita concepção foi hoje 
ultrapassada para abranger todo o município e, ir além, estendendo-se por toda a região ecológica" e, para Jorge 
Wilhein, Secretário de Estado dos Negócios de Economia e Planejamento à época da elaboração do Plano Regional 
de Ribeirão Preto, o Plano Regional “constitui um instrumento de suma importância à atuação do Conselho de 
Desenvolvimento Regional da Região Administrativa de Ribeirão Preto”.  
Fonte: REIS, José de Oliveira. Urbanismo e sua influência no município. Espaço & Debates, Ano XVII – 2001, n. 
41, p. 96-101. [transcrição integral da palestra de José de Oliveira dos Reis em Ribeirão Preto em agosto de 1955, por 
FARIA] e WILHEIN, Jorge. Plano Regional de Ribeirão Preto. Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de 
Economia e Planejamento / Centro de Informação  Documentária e Coordenadoria de Análise de Dados,1978.p.VII. 
op. cit. FARIA, 2007. 
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bases de poder para se trabalhar as contradições inerentes à concorrência interurbana, para quem seria 
necessário, ainda, "pensar uma estratégia  geopolítica de união interurbana, que elimine a concorrência 
interurbana, e mude os horizontes políticos da localidade, criando um desafio mais generalizável em 
relação ao desenvolvimento capitalista desigual" [HARVEY, 2005, p. 189].  

 
3.2. A DESCENTRALIZAÇÃO OU DESCONCENTRAÇÃO DA CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
2001 A 2004 
 
A cultura [em sua ampla acepção], como forma de produção de um saber autônomo, é considerada aqui 
como fruto da relação moderna – visto que a separação ocorre na Modernidade – entre sujeito [homem] e o 
objeto [natureza] e, portanto, resultado do processo através do qual o sujeito internaliza o objeto exterior, 
subjetivando-o e objetivando-se como forma de entendimento do mundo do qual participa e do qual passa a 
ter domínio. Pode ser entendida, então, como sendo o ponto em que se torna possível essa incorporação 
do objeto pelo sujeito como meio através do qual o espírito subjetivo age, e cujo fim é a formação do próprio 
sujeito, mas que, tragicamente, resulta também na construção dos símbolos que se autonomizam 28 nesse 
processo: isto é, se “descolam” do seu referente, deixam de depender da relação com o sujeito para existir, 
passando a adquirir significados prontos, independentes da sua reflexão e que, inclusive, tornam-na, 
aparentemente, dispensável. Assim, passam a ser regidos por leis próprias. A partir desse momento de 
autonomização, o objeto deixa, tragicamente, de exercer essa função de meio – cujo fim é o cultivo do 
sujeito – e passa a não mais fazer parte dessa relação. 

A "tragédia da cultura", explicitada pelas análises filosóficas de Georg Simmel do início do século XIX, é um 
termo que vem exatamente desta relação conflituosa entre sujeito e objeto, relação esta que é, desde o 
início, trágica justamente por derivar de uma dependência, cuja quebra resultante da autonomização de 
seus elementos tem como consequência direta o truncamento da capacidade de reflexão do sujeito que, 
perdendo a consciência de seu papel ativo, passa a não mais se reconhecer na produção autonomizada, 
alienando-se no processo como se tivesse se transformado na própria coisa. 

Considerando a Cultura — em sua condição autonomizada29 — como um dos instrumentos que garantiriam 
o êxito da acumulação flexível do capital, tem-se que, a partir de 2001, em Ribeirão Preto — novamente 
sob a gestão de Palocci —, inicia-se um processo intensificado cujo mote principal seria a descentralização 
da cultura, tida como acessível a poucos, em sua forma considerada 'erudita,' e pouco valorizada e 
participativa, em sua forma 'popular'. Em 2010, ocorreu a consolidação do Plano Nacional de Cultura [PNC] 

                                                             
28 A noção do processo de autonomização do objeto em relação ao sujeito foi retirada da leitura do texto de Waizbort 
sobre as análises filosóficas de Simmel. In: WAIZBORT, L. As Aventuras de Georg Simmel. 2000. 
29 Para um maior aprofundamento do conceito, ver Simmel [1967] e Waizbort [2000]. 
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que, como dito no Capítulo I, empregaria todos os esforços em promover e garantir a diversidade cultural e 
a participação popular na tomada de decisões, ao menos em termos discursivos. Isto através de diversas 
ações de incentivo ocorridas desde o início da discussão sobre a sua criação, em 2003, e depois, com a 
realização da Primeira Conferência Nacional de Cultura, convocada pelo então Ministro da Cultura, Gilberto 
Passos Gil Moreira, ou simplesmente Gilberto Gil, com regulamento aprovado pelo Conselho Nacional de 

Políticas Culturais, em 31/08/2005.30  

Tal processo deve-se obviamente ao fato de que a introdução dos já apresentados conceitos estratégicos 
de concorrência interurbana e de empreendedorismo urbano no ambiente político da cidade de Ribeirão 
Preto — guardadas suas peculiaridades — reforçava definitivamente a cidade na sua disputa por prestígio e 
consequente [esperava-se] atração de capital, disputa esta que prometia atingir o nível internacional através 
do MERCOSUL, por exemplo. Sabe-se também que, além da — e justamente pela — necessidade de 
fabricação de consensos a respeito de sua implantação, tal disputa exigiria a 'descoberta de' e incentivo à 
diversidade cultural, bem como dos aspectos singulares que esta poderia trazer para a criação — ou 
mesmo recriação — de uma identidade cultural consistente que diferenciasse a cidade-sede de uma 
importante 'região metropolitana', das demais.31  

A cultura poderia assim ser instrumentalizada a serviço de ambos, mesmo em se tratando de um paradoxo 
a existência simultânea do consenso e da diferenciação — ou da diversidade — que, para atender ao 
primeiro quesito, precisaria ser, de certa forma, falseada. Isso porque, segundo coloca Harvey [2005, p. 
184], "em primeiro lugar, a venda de uma cidade como local para determinada atividade depende muito da 
criação de uma imagem urbana atraente" e esta deve ser, indiscutivelmente, uma imagem consensual e 
livre de conflitos ou rugosidades sociais, para que a cidade se torne um produto estável aos olhos do 
mercado capitalista e para que se passe nela a investir.  

Além disso, temos o fato citado por Harvey — que coloca como fonte o relatório do Conselho de Artes da 
Grã-Bretanha — de que "os festivais e os eventos culturais também se tornam foco das atividades de 
investimento". Segundo o relatório citado pelo geógrafo, "as artes criam um clima de otimismo — a cultura 

                                                             
30 Cabe ressaltar que o Sistema Nacional de Cultura [SNC] foi sendo construído ao longo das duas gestões do 
governo Lula, com avanços e recuos, por diversas questões, prioritariamente de ordem política, somente sendo 
instituído em 2012, com a EC/71/2012.  
31 Lembra-se aqui que "a macrorregião de Ribeirão Preto apresenta uma característica que a diferencia da maioria das 
regiões economicamente ativas do país, que é ter o setor mais dinâmico da economia – o agroindustrial – situado fora 
do tecido urbano. A localização dispersa desses complexos agroindustriais pela área polarizada por Ribeirão Preto 
determinou o surgimento de “centros de 2° nível”, ou subcentros regionais, que exercem atração sobre as cidades ao 
seu redor, exercendo assim o papel de centro de primeiro nível na estrutura econômica e sócio espacial da região, que 
se apresenta sob este prisma como uma unidade. [...] ". RIBEIRÃO PRETO, 2014. Fonte: Justificativa Técnica do 
Plano Diretor. p. 43. 
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do 'é possível fazer' é essencial para o desenvolvimento do empreendimento cultural" [...] "acrescentando o 
fato de que as atividades culturais e as artes podem ajudar a romper a espiral descendente da estagnação 
econômica nas cidades do interior, e ajudar as pessoas 'a acreditar em si mesmas e em sua comunidade'" 
[HARVEY, 2005, p. 176].  

A partir da observância também desta crença na política cultural brasileira — que passa a cada vez mais 
enfatizar o 'protagonismo' individual e conceitos como 'pertencimento' a seu favor — especialmente a partir 
da primeira década dos anos 2000, quando surgem inseridas nas elaborações de políticas públicas 
nacionais, como visto, podemos resumir a discussão realizada pelo trabalho até o momento com a 
colocação abaixo, também de Harvey e, a partir desta, passar a entender, analisando os diversos atores, 
como a cultura é trabalhada a favor desta situação na cidade de Ribeirão Preto a partir de 2001. Esta data 
marcaria o início de um esforço intenso, empreendido pelo poder público, em criar condições para alcançar 
o cenário descrito por Harvey:  

Nessas últimas duas décadas, parte do que vimos é a tentativa de criar uma imagem 
física e social das cidades adaptada para essa finalidade competitiva. A criação de 
uma imagem urbana desse tipo também tem consequências políticas e sociais 
internas. Ajuda a se contrapor ao sentido de alienação e anomia, que Simmel, há 
muito tempo, identificou como a característica problemática da vida na cidade 
moderna. Isso acontece, em especial, quando um terreno urbano se abre à exposição, 
moda e 'exibição do eu', num ambiente de espetáculo e representação. Se todos, de 
punk e rapers a yuppies e haute bourgeoisie são capazes de participar na criação de 
uma imagem urbana, por meio da sua produção de espaço social, então todos podem 
sentir alguma pertinência em relação a esse lugar. A produção orquestrada de uma 
imagem urbana também pode, se bem-sucedida, ajudar a criar a solidariedade social, 
orgulho cívico e lealdade ao lugar. Inclusive, possibilita que a imagem urbana 
proporcione um refúgio mental, em um mundo no qual o capital lida, cada vez mais, 
como lugar não-fixo. O empreendedorismo urbano [em oposição ao administrativismo 
burocrático, muito mais sem rosto] se enreda, nesse caso, com a busca da identidade 
local, e, como tal, abre um leque de mecanismos para o controle social. Atualmente, a 
famosa fórmula romana — pão e circo — candidata-se a ser reinventada e revivida, 
conforme a ideologia da localidade, do lugar e da comunidade torna-se central para a 
retórica política da governança urbana, que se concentra na ideia da união, na defesa 
contra um mundo hostil e ameaçador de comércio internacional e concorrência 
acirrada [HARVEY, 2005, p. 185]. 

  

No caso de Ribeirão Preto, portanto, ao mesmo tempo em que o poder público lança a possibilidade das 
grandes obras de Lelé e Niemeyer — 'para competir com Las Vegas' e 'atrair pessoas com capacidade de 
gasto' —, em conversa com Delson Ferreira32, descobriu-se ter existido o interessante “desenho” — não 

                                                             
32 O historiador e sociólogo foi chefe da Divisão de Atividades Culturais e Comunitárias da Secretaria Municipal da 
Cultura [2001-2002], coordenador do Programa de Formação de Agentes Culturais da Secretaria Municipal de Cultura 
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menos atrelado aos primeiros, justamente pelo já exposto — de um projeto denominado Ribeirão das 

Letras,33 desenvolvido no início do segundo governo de Palocci [PT, 2001-2002] e pelo qual Ferreira teria 
sido responsável junto à Secretaria Municipal da Cultura, sob o comando de Galeno Amorim34 [2001-2004]. 
A implantação deste teria gerado oitenta bibliotecas públicas em Ribeirão Preto35 e a criação de 'mini-
bibliotecas'36 tanto nas escolas municipais quanto estaduais da cidade, configurando uma política pública 
que visava à descentralização de equipamentos culturais em relação ao centro da cidade de Ribeirão Preto, 
onde se encontra — ainda hoje37 — a maioria deles. Em relação ao Projeto Ribeirão das Letras, segundo 
publicado pelo IPEA: 

                                                                                                                                                                                      
de Ribeirão Preto, Vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e membro do Conselho de Administração da 
Fundação Feira do Livro dessa mesma cidade. Entrevista concedida à autora em 04/10/2012. 
33 Segundo divulgado, o Programa Ribeirão das Letras teria sido criado em 2001 pela Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, com apoio do Ministério da Cultura  e administrado 
pelo Instituto do Livro de Ribeirão Preto, instituído em 2002. Desenvolvia a implantação de bibliotecas e se 
empenharia em "mantê-las coerentes com suas finalidades": coloca-se que "construir uma cidade de leitores é a 
grande meta do “Ribeirão das Letras”, um programa que vem projetando Ribeirão Preto no cenário internacional como 
exemplo de políticas públicas de bibliotecas, livro e formação de leitores. Os resultados desse trabalho são 
surpreendentes, fazendo com que o número de livros lidos por habitantes em Ribeirão Preto seja quase seis vezes 
maior que a média nacional." Fonte: RIBEIRÃO PRETO [21/07/2005]. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ccs/snoticias/i33frame.php?pagina=/ccs/noticias/0509/21/I33i-programa.htm>. Em 
17/04/2003 a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1043/2003 autorizando o convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a União, através do Ministério da Cultura, conforme minuta que segue em 
anexo e fica fazendo parte integrante desta lei, tendo como objetivo a execução do Projeto Ribeirão das Letras. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=6523>. Último acesso em: 18/11/2014. 
34 Galeno Amorim escritor e jornalista de Ribeirão Preto, após atuar no governo municipal de Palocci assumiu o cargo 
de diretor do Observatório do Livro. Foi responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e Leitura [PNLL], dos 
Ministérios da Cultura e da Educação. Na mesma ocasião, teria dirigido a área do livro e leitura na Fundação 
Biblioteca Nacional e no Ministério da Cultura. Teria criado e dirigido, também, programas como o Fome de Livro [para 
zerar o número de cidades sem bibliotecas], o Ano Ibero-americano da Leitura [VivaLeitura], a Câmara Setorial, o 
Prêmio Vivaleitura e a desoneração fiscal do livro, entre outros. Em 2011 foi nomeado presidente da Fundação 
Biblioteca Nacional, cargo que ocupou até 26/03/2013. Ver: <http://www.blogdogaleno.com.br/>. 
35 A 80ª biblioteca do Programa Ribeirão das Letras foi implantada no Museu Histórico e de Ordem Geral Plínio 
Travassos dos Santos, no Campus  da USP, com um acervo de dez mil títulos históricos, no dia 17 de dezembro de 
2004. Fonte: RIBEIRÃO DAS LETRAS, 14/12/2004. Disponível em: <http://www.ribeiraopretoonline.com.br/antigas/-
programa-ribeirao-das-letras-inaugura-a-80-biblioteca/8514>. Último acesso em: 16/11/2014. 
36 O Plano Plurianual de 1993 [para o exercício de 1994 a 1997] instituía a Instalação da Biblioteca Pública Central, 
mini-bibliotecas nos bairros, bibliotecas ambulantes nas periferias. O objetivo seria "criar, juntamente com outras 
secretarias como Educação e Bem-estar Social, o hábito de frequência às Bibliotecas Públicas, de forma fácil e 
eficiente, dando condições de acesso aos cidadãos às obras literárias, não só de entretenimento, mas acima de tudo 
as de fundamental importância na formação cultural do homem." RIBEIRÃO PRETO, 1993. Plano Plurianual 1994-
1997.  
37 Segundo a Prefeitura Municipal, em 2014, "os equipamentos ligados à área cultural em Ribeirão Preto são, na 
maioria das vezes, frutos dos áureos tempos do café. Também nesta área, a cidade mostra-se, considerando-se 
outras cidades do mesmo porte, e mesmo algumas capitais de Estado, um centro polarizador, pertencente ao roteiro 
de grandes espetáculos e manifestações culturais nacionais e internacionais que circulam no país. Esta forte 
participação cultural faz de Ribeirão Preto um polo de atração turística, onde várias pessoas procuram diariamente 
diversão e lazer sociocultural em um dos quatro teatros, cinco museus, várias salas de cinemas localizadas nos 
Shoppings Centers, um bosque, uma casa da cultura com salas para exposições, um conjunto arquitetônico do início 
do século XX tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turismo 
[CONDEPHAAT] englobando a mais famosa choperia do país, dentre outros equipamentos. A maioria desses 
equipamentos está localizada no Quadrilátero Central, que compreende as avenidas 9 de Julho, Independência, 
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A experiência de Ribeirão Preto, em São Paulo, comprova a importância da expansão 
da rede de bibliotecas públicas. No dia 17 de dezembro passado, a prefeitura 
inaugurou a 80ª biblioteca municipal. As instituições estão instaladas em centros 
culturais, museus, escolas, clubes de serviços e presídios. Em paralelo, a prefeitura 
organizou feiras de livros e promoveu apoio a escritores com ações coordenadas 
dentro do programa Ribeirão das Letras, lançado em setembro de 2001, quando 
existiam apenas três bibliotecas públicas no município. O resultado foi o aumento do 
número de exemplares lidos por habitante: de dois, no ano de 2001, para nove 
atualmente [IPEA, 2005. Ano 2 . Edição 6 - 1/1/2005]. 

As 'mini-bibliotecas' instaladas nas escolas contavam, de acordo com Ferreira, com o trabalho de 
estagiários do Programa Ribeirão Jovem e dos “contadores de história”, que iam às escolas 'alimentar e 
suplementar' o uso destas bibliotecas. Esta estrutura faria parte do que Ferreira chama de “kit biblioteca” e 
teria funcionado por dois anos, terminando no governo de Welson Gasparini [PSDB, devido a cortes de 
verbas para os estagiários e para os contadores de histórias, cortes estes que teriam feito, segundo 
Ferreira, com que o Projeto desaparecesse aos poucos, visto que dependiam das ações de incentivo à 
leitura].38 Questionado sobre a não exigência das próprias escolas para que o Programa continuasse, visto 
que, segundo Ferreira, realmente houve um aumento significativo de alunos entusiasmados com o uso das 
bibliotecas, ele explica que um programa como este,39 para passar a fazer parte da cultura educacional a 
ponto de ser cobrado pela população, necessitaria de uma existência mínima de dez anos. 

Outra ação cultural tida como importante da segunda gestão de Palocci e de Galeno [SMC] foi o Programa 

Cinema nos Bairros, que utilizava espaços públicos como praças para exibição de filmes para a população 
local. Além destas apresentações, também foram levadas apresentações de Orquestras Sinfônicas e de 
Seresteiros [através dos Programas Orquestra nos Bairro e Seresta no Bairro], que faziam suas 
apresentações aos fins de semana e, segundo Ferreira, lotavam as praças com uma população que, "ao 
contrário do que algumas pessoas podem imaginar, também aprecia este tipo de música, mas não se sente 
integrada aos equipamentos culturais atualmente oferecidos para tal, como o Theatro Pedro II, que exibe 
apresentações de Sinfônica gratuitamente em algumas ocasiões". Em notícia divulgada sobre o início dos 
projetos que levariam o cinema e as orquestras para os bairros distantes da área central, o secretário teria 

                                                                                                                                                                                      
Francisco Junqueira e Jerônimo Gonçalves, ou próximos a ela." Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Justificativa Técnica 
do Plano Diretor. p. 123. 
38 Fonte: O Estado de S.Paulo - Caderno 2, 08/08/2003, p. D-10. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/08/08/549881/ribeiro-das-letras-inaugura-40-bibliotecas.html>. 
Acesso em: 21/10/2012. 
39 O programa foi considerado modelo na América Latina e selecionado pelas fundações Ford e Getúlio Vargas [FGV] 
como um dos melhores projetos públicos em execução no País. Por isso, ele seria apresentado, em outubro de 2003, 
no Congresso Mundial de Leitura, em Havana, Cuba, como uma das melhores experiências da América Latina para 
estimular a leitura em países do terceiro mundo e em desenvolvimento. Fonte: O Estado de S.Paulo - Caderno 2, 
08/08/2003, p. D-10.  
Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/08/08/549881/ribeiro-das-letras-inaugura-40-
bibliotecas.html>. 
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afirmado que este teria sido elaborado para "aproveitar melhor os espaços públicos e democratizar o 
acesso à cultura."40 

A inspiração para o tipo de atuação empreendida pela Prefeitura estaria na ação da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre [PT, 1994], que teria conseguido, segundo Ferreira, descentralizar não apenas os 
equipamentos culturais, mas também as decisões a respeito das ações que os envolvem, através do 
Projeto Descentralização da Cultura, criado em 1994 e que — segundo Ferreira — ainda existiria como 
pasta de coordenação da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.41 O Projeto, segundo informe 
sobre os doze anos de atuação do mesmo, visava desenvolver atividades culturais diversas, especialmente 
na forma de oficinas de arte, em regiões periféricas da cidade, além de prever a atuação dos agentes 
envolvidos em instâncias de participação popular específicas.  

Cabe lembrar que, na década de 1980, o PT conquistava alguns governos municipais em localidades nas 
quais os movimentos sociais eram atuantes, entre eles Piracicaba, São Paulo, Santos, Jaboticabal e Santo 
André no estado de São Paulo, Ipatinga e Betim em Minas gerais e, como dito, Porto Alegre no Rio Grande 
do Sul. Neste contexto, uma das bases para a construção do discurso participativo legitimador foi Porto 
Alegre, do qual foi peça chave, no final da década de 1980, o Orçamento Participativo [OP], que se 
caracterizava como um processo pelo qual a população, através da eleição de representantes, opinava e 
decidia as prioridades políticas do gasto público para sua região, de uma parte percentual do orçamento 
municipal. Da parte do poder público, este processo foi ainda apoiado por uma reforma político-
administrativa da cidade, por meio da qual foram criados centros administrativos em dezessete regiões da 
cidade que serviam de espaços de diálogo mais próximos entre poder público e sociedade civil. Além disso, 

A proposta do Programa, em oposição às primeiras ações da Secretaria Municipal de 
Cultura que visavam à desconcentração cultural, pautou-se pelos parâmetros dos 
coletivos da sociedade civil, que pressionavam o poder público pela criação de 
espaços de discussão e participação social qualificada. A descentralização e 
participação políticas reivindicadas por estes grupos suplantavam a simples 

                                                             
40 O projeto Orquestra no Bairro foi lançado como parte da programação dos 145 anos de Ribeirão. No entanto, a ideia 
era que se tornasse permanente, visto que pretendia levar definitivamente projetos culturais para os bairros, como 
parte de um conjunto de ações que a secretaria estaria promovendo. Os primeiros concertos aconteceram no Quintino 
Facci 2, Parque Ribeirão Preto e no parque Tom Jobim, no Jardim Procópio. As primeiras sessões de cinema 
aconteceram no Ribeirão Verde, Parque Ribeirão Preto, Vila Tecnológica e no distrito de Bonfim Paulista. De acordo 
com a matéria de jornal, as apresentações teriam sido financiadas pela concessionária de rodovias Vianorte. Fonte: 
FOLHA RIBEIRÃO. 07/06/2001.  
Disponível em: <ttp://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri0706200112.htm>. 
41 De 1990 até o início de 2012, ocorreram quatro gestões consecutivas na Prefeitura Municipal de Porto Alegre do PT 
[1989 1993; 1993 1997; 1997 2001; 2001 2005] e duas do PMDB [Partido do Movimento Democrático Brasileiro] [2005 
2009; 2007 2012/1]. O artigo consultado expõe, contudo, que, desde a gestão de 1997, do PT, perde-se o caráter de 
descentralização com desconcentração política e, com o governo do PMDB, em 2005, de um espaço de participação 
política. Fonte: COTO; CARVALHO [2013]. 



CAPÍTULO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO E CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2001 
 
 

 

273 
 

desconcentração cultural do centro da cidade, mas defendiam a descentralização do 
poder de decisão acerca das políticas culturais. O eixo central de trabalho do 
Programa eram as oficinas artísticas que, de acordo com a programação oficial, 
visavam, através de um processo de discussão e conscientização, formar cidadãos 
ativos e qualificar a participação das comunidades. [COTO; CARVALHO, 2013] 

 
 
 
 
 
Figura 187 – Organograma da Secretaria Municipal de 
Cultura de Porto Alegre. Fonte: 
<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?ps
ecao=229>. 

 

 
 
 
Figura 188 – Frontispício da Revista da 
Descentralização de Porto Alegre. Novembro de 2009.  
Fonte:<http://www.coletivocatarse.com.br/downloads/r
evdescentranov2009.pdf>. 
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Figura 189 – Frontispício da Publicação Mostra – Descentralização da Cultura, conferindo a experiência. PORTO 
ALEGRE, 2000. Fonte: Acervo da autora. 

A influência da administração do PT de Porto Alegre pode ser verificada em publicação intitulada 1.000 Dias 

de Cultura em Ribeirão Preto  [nos moldes da publicação realizada pela Prefeitura de Porto Alegre], na qual 
Gilberto Maggioni, então prefeito de Ribeirão Preto, elogia o novo papel assumido pela Secretaria da 
Cultura nos três primeiros anos da administração, iniciada por Antônio Palocci. Segundo o prefeito, “de uma 
pasta pequena e acanhada em boa parte de sua história, a SMC se tornou, nos últimos três anos, uma das 
mais importantes, respeitadas e destacadas da atual administração”. Para o cineasta Edgard de Castro,42 
cujo depoimento também está na publicação, “esta é a primeira vez na história da cidade que uma 
Secretaria de Cultura tem uma visão de conjunto, otimizando as iniciativas mais férteis”.  

Ainda em relação ao trabalho desenvolvido pela SMC, Maggioni coloca sua visão sobre o Programa 
Cultural apoiado pelo governo do PT em Ribeirão Preto:  
 

Ao mesmo tempo em que o Poder Público foi levado a apoiar as práticas culturais do 
cidadão em cada canto da cidade, a Prefeitura cuidou de democratizar o acesso aos 
bens culturais. Com cursos de formação e espetáculos gratuitos, ingressos a preços 
populares, apoio aos artistas locais e, especialmente, com a culturalização dos 
espaços públicos, que além de lazer e entretenimento, passaram a assegurar o 
acesso aos bens culturais. Tudo isso faz parte de um processo que vem sendo 
cuidadosamente construído com a participação de todos. O Conselho Municipal de 
Cultura teve sua estrutura e atuação revitalizadas e se tornou um modelo no país. O 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural [Conppac] foi reativado e passou a tomar 
parte das mais importantes decisões na área do patrimônio histórico. Nesse período, 
milhares de cidadãos participaram de mais de uma centena de Fóruns Permanentes 

                                                             
42 O cineasta coordena o Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, uma ONG existente desde 2001, é presidente da São 
Paulo Film Commission e dos Estúdios Kaiser de Cinema, importante equipamento cultural a ser apresentado. 
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de Cultura em todas as áreas. Na maioria dos bairros, a população presente nas 
reuniões do Conselho do Orçamento Participativo elegeu a Cultura como prioridade 
para investimentos públicos... E pela primeira vez em quase um século e meio de 
história, Ribeirão Preto agora tem uma política pública de Cultura que aponta diretrizes 
e estratégias para as próximas duas décadas. Amplamente debatida com a população 
e com a participação dos seus especialistas no tema.  

 

Assim, segundo publicado pelo informativo da Prefeitura Municipal, o planejamento estratégico estabelecido 
pela Secretaria da Cultura para 2001/2004 criava três eixos principais de ações e deu consistência à 
política cultural da cidade, visto que produtores, pensadores, artistas, ativistas culturais, lideranças 
comunitárias e especialistas no tema teriam sido ouvidos nos primeiros meses da gestão cultural do 
município para a elaboração dos mesmos. Seriam estes:  

- Descentralização e inclusão social, referente à criação de espaços alternativos e 
de seis centros culturais na periferia [Centro Cultural Campos Elíseos, Centro Cultural 
Quintino II, Centro Cultural Ribeirão Criança, Centro Cultural Bambas, Centro Cultural 
Camisa 12 e Centro Cultural Embaixadores — em três escolas de samba —, além do 
Centro Cultural da Escola de Samba Tradição]; 

- Gestão Democrática, referente a uma política cultural com intensa participação de 
todos os setores da sociedade; 

- Valorização da Ação Cultural, com investimentos em atividades de ação cultural e 
construção de uma política que priorizasse a continuidade das ações desenvolvidas.  

A gestão de Galeno Amorim como secretário de Cultura de Ribeirão Preto teria sido marcada, então, pela: 

- Democratização cultural, com reativação de conselhos municipais, debate e 
elaboração junto com a sociedade de políticas culturais para vinte anos, e 
fortalecimento da cultura negra, cultura popular e do carnaval [Programa Carnaval o 
Ano Todo]; 

- Descentralização cultural, com a criação de diversos centros culturais na periferia, 
maior acesso à cultura pela população [programas como Cinema no Bairro, Seresta 
no Bairro, Orquestra nos Bairro, entre outros] e abertura de oitenta bibliotecas na 
periferia. 
 

Importante colocar que o Projeto Ribeirão das Letras, cuja ideia principal era ter na cidade ´bibliotecas 
vivas´, com a presença de escritores nas escolas, exibição de filmes, contadores de histórias, cafés 
filosóficos [bate-papos com autores], surge da Lei do Livro43 e da Feira Nacional do Livro, realizada pela 

                                                             
43 Em 2003 [quando se tentava passar, na Câmara dos Deputados, o projeto da Lei do Livro já aprovado pela 
Comissão de Educação do Senado], na segunda gestão de Antonio Palocci Filho [PT], já vigorava a Lei do Livro, 
através da qual teriam sido inauguradas quarenta bibliotecas públicas em dois anos. Segundo publicado, o projeto 
estabelece normas e incentivos para ampliar o acesso à leitura no País, obrigando a União, os Estados e os 
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primeira vez em 2001, com salão de ideias, oficinas de textos e o prêmio de literatura, além de exposições 
de trabalhos. Consta que, durante esta primeira edição do evento, "a Prefeitura Municipal programou a 
inauguração de uma biblioteca por dia e anunciou projetos que visavam fortalecer o movimento cultural na 
cidade".44 Tal postura pode ser observada pela forma como o evento é relatado pelo site da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto, quando a Feira do Livro ainda era um evento gerido pelo poder público:  

Os investimentos na Feira devem passar de R$ 1 milhão. A Imprensa Oficial do 
Estado e a Prefeitura de Ribeirão Preto, que são as duas realizadoras junto com a 
CBL, investirão R$ 250 mil cada uma. A Imprensa assumiu os custos com a 
montagem de um pavilhão especial na esplanada, no maior estande da feira e no 
Salão de Ideias enquanto que o município assumiu os investimentos em infraestrutura, 
transporte gratuito de estudantes, e na programação cultural paralela. Prefeitura e 
Governo Estadual investiram cerca de R$ 200 mil para comprar livros para as escolas 
municipais de Ribeirão Preto e as estaduais de 25 cidades [uma média de R$ 
1.085,00 cada um]. 
Outros R$ 500 mil estão sendo investidos pelas editoras e livrarias na montagem dos 
estandes, workshops, cursos, divulgação e lançamentos de livros. Segundo o 
presidente da CBL, Raul Wassermann, a Feira de Ribeirão Preto deve ser uma das 
mais importantes do País. Além da localização estratégica, o município é considerado 
um dos principais mercados editoriais do Brasil. De acordo com o Instituto Nielsen, a 
região consome mais de R$ 200 milhões em livros e material escolar por ano. "Este é 
um grande exemplo de união de forças", afirma o presidente da Imprensa Oficial, 
Sérgio Kobayashi.45 

                                                                                                                                                                                      
municípios a destinarem, anualmente, créditos em seus orçamentos para construir, manter e modernizar bibliotecas e 
criar outros programas, criando a Política Nacional do Livro. Disponível em: 
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/08/08/549881/ribeiro-das-letras-inaugura-40-bibliotecas.html>. 
Acesso em: 27 de maio de 2014. 17h49min. 
44 Ribeirão Preto será sede de Feira Nacional do Livro. A notícia relata ainda que, "ao todo, estão sendo esperados 
200 mil visitantes nos dez dias de Feira. Para atender à necessidade desse consumidor, cerca de setenta expositores 
de todo o País, incluindo as maiores empresas do mercado editorial brasileiro, terão estandes montados na Esplanada 
do Theatro Pedro II. Para fazer do evento um marco na política cultural de Ribeirão Preto, a Administração Municipal 
fornecerá a quantia de R$ 700,00 a cada escola da cidade. Assim, os alunos terão possibilidade de visitar a feira, 
adquirir livros e, consequentemente, obter crescimento cultural e educacional". Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2001. 
Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 26/04/2014. 19h07min. 
45 Segundo divulgado, as escolas municipais de Ribeirão Preto e as escolas estaduais de vinte e cinco municípios da 
região receberiam um suporte financeiro de duzentos mil reais para adquirir livros para suas bibliotecas durante a 
Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. As quarenta e cinco escolas municipais de Ensino Fundamental e Médio 
receberiam um mil e cem reais e as cento e quarenta escolas estaduais localizadas em um raio de cinquenta 
quilômetros receberiam um real por aluno matriculado. As escolas com menos de quinhentos alunos receberiam da 
Secretaria Estadual da Educação no mínimo quinhentos reais, mesmo valor que a prefeitura de Ribeirão destinaria às 
vinte e duas escolas municipais de Educação Infantil. Os cheques-livros seriam emitidos no valor de cinco reais; dois 
reais e um real, para serem utilizados somente durante a feira, em qualquer editora e seriam distribuídos às escolas 
pelas Secretarias Municipal e Estadual da Educação, juntamente com cartilhas de orientação de como proceder com a 
operação dos mesmos, tanto para os livreiros como para os professores. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2001. Escolas 
terão verba de R$ 200 mil para compra de livros na Feira Nacional de Ribeirão Preto: os cheques-livros já estão 
sendo distribuídos nos estabelecimentos de ensino e poderão ser utilizados somente durante o evento. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 26 de abril de 2014. 
19h07min. Ribeirão Preto será sede de Feira Nacional do Livro: O evento, que acontecerá de 28 de setembro a 8 
de outubro, será realizado pela Imprensa Oficial do Estado, Câmara Brasileira do Livro e Prefeitura Municipal.  
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Para os divulgadores da primeira edição da Feira do Livro, esta viria "confirmar uma vocação assumida 
cada vez mais pela cidade e seus moradores: a de ser um município voltado cada vez mais ao Turismo 
Cultural". Para estes, "há bastante tempo a cidade conta com projetos que viabilizam, incentivam e 
aproximam habitantes e turistas de seus diversos pontos e atividades culturais e históricos." Assume-se, 
então,  que o turismo cultural é uma grande potencialidade da cidade visto que, segundo colocado em 
2001, este "incentiva o setor de turismo de negócios na cidade, que atrai toda semana pessoas de várias 
partes do País e mesmo do exterior para eventos de empresas, universidades e governos". Para os 
divulgadores desta afirmação, boa parte destes visitantes, ainda, programaria "visitas a locais como o 
Museu do Café [o mais importante do País nessa modalidade], o Museu Casa de Portinari, em Brodósqui, a 
Igreja Matriz de Batatais [com obras de Cândido Portinari] e a casa onde morou o inventor Santos Dumont, 
em Dumont, entre muitas outras opções culturais".46  

Tal visão se torna perceptível através da análise de investimentos realizados na época, tais como o 
programa chamado de Circuito Cultural, mantido na época pela Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão 
e que consistia, segundo divulgado, "em um passeio turístico-cultural gratuito feito em ônibus especiais pela 
história vivida e concreta de Ribeirão Preto". Os visitantes passariam, entre outros, pela Galeria de Arte a 

Céu Aberto, então realizada na semanalmente na Praça Sete de Setembro, e pelo Santuário das Sete 

Capelas, no Morro do São Bento47. O Quarteirão Paulista, era considerado "parada obrigatória", sendo 
propagandeado o seu conjunto arquitetônico.48 

O passeio se encerraria no Campus da USP-Ribeirão Preto, onde estão situados o Museu Histórico e o 

Museu do Café e onde, nas manhãs de domingo, acontecia o Projeto Café da Manhã, no qual eram 

                                                                                                                                                                                      
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 26 de abril 
de 2014. 19h07min. 
46 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2001. 
 Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 
26/04/2014. 19h07min. 
47 Em 1995 [gestão Palocci, PT 1993-1996], a área formada pelo Bosque Fábio Barreto [que compreende Zoológico, 
áreas verdes, Jardim Japonês etc.], pelo Complexo Esportivo [Conjunto Poliesportivo Elba de Pádua Lima e Ginásio 
da Cava do Bosque] e o Complexo Cultural Antônio Palocci foi transformada no Parque Municipal do Morro do São 
Bento, antigo Morro do Cipó. O Complexo Cultural Antônio Palocci é formado pelos seguintes equipamentos culturais: 
Teatro de Arena [primeiro teatro de arena construído no interior do Estado de São Paulo, projeto de Mario Reginato e 
Jaime Zeiger e desenho do palco de autoria do artista Bassano Vaccarini], inaugurado em 1969 pelo prefeito Welson 
Gasparini, Casa da Cultura [projeto do arquiteto Durval Suave, pensado como um espaço multiuso para realização 
simultânea de várias atividades, teve outras ocupações, sendo sede administrativa da Secretaria da Cultura, da 
Fundação Instituto do Livro, da Biblioteca Guilherme de Almeida, do MIS – Museu da Imagem e do Som e da Escola 
de Arte do Bosque] e Teatro Municipal, também inaugurado em 1969 com capacidade para quinhentas pessoas. 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal da Cultura.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/sbento/i14principal.php>. Último acesso em: 20/11/2014. 
48 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2001.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 
26/04/2014. 19h07min. 
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servidos café com bolachas, bolos e pães enquanto grupos de chorinho locais e convidados executavam "o 
melhor deste estilo musical genuinamente brasileiro". A cidade, tida como "um dos maiores polos 
educacionais e culturais do interior do Estado" e, à época de divulgação da Primeira Feira do Livro, possuía 
sete instituições de ensino superior com cerca de trinta e cinco mil estudantes, oriundos de diversas 
localidades do Brasil, e também do exterior. 

Na primeira edição estimava-se receber aproximadamente quarenta mil estudantes da rede municipal de 
Ribeirão Preto e das delegacias regionais da Secretaria Estadual da Educação de Sertãozinho, Jaboticabal 
e Ribeirão Preto, que teriam transporte gratuito para visitar a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, que 
aconteceu em dez dias. Nos dias úteis, estava prevista um média de oito mil alunos por dia, garantidos 
através do transporte subsidiado pelo poder público, sem contar os que iriam por conta das escolas e de 
outras prefeituras, visto que existia uma grande programação paralela para o público estudantil. As escolas 
que tinham transporte próprio, por exemplo, teriam à disposição um bolsão de estacionamento localizado 
no parque Maurílio Biagi, próximo ao evento, e todas as ruas do centro próximas à esplanada do Theatro 
Pedro II teriam sido interditadas para servirem de estacionamento de ônibus.49  

Segundo o então Secretário Municipal da Cultura e idealizador do projeto, Galeno Amorim, buscava-se 
ainda alcançar a meta de ter uma biblioteca para cada seis mil habitantes, talvez o maior índice mundial 
entre cidades grandes e médias. Segundo explicou à reportagem na época, "o papel da leitura e do livro 
teriam mudado tanto a mentalidade das pessoas que seria comum, à partir de então, a população e as 
sociedades organizadas reivindicarem bibliotecas públicas, sendo que antes as reivindicações se 
restringiam a escolas, postos de saúde e postos policiais".50  

Neste momento são implantadas também as Bases de Apoio à Comunidade [BACs], projeto de Lelé, 
construídas com tecnologia pré-moldada em apenas trinta dias e utilizadas atualmente como Centros de 

Inclusão Digital, mantidos e administrados pelo Programa Ribeirão Jovem: a BAC Branca Salles, no bairro 
Jardim Branca Salles e a BAC Eugenio Mendes, no bairro Eugênio Mendes Lopes.  

                                                             
49 Consta que, além da programação cultural paralela, a Secretaria Municipal da Cultura preparou atividades, oficinas, 
música, teatro, contadores de histórias, cinema na praça, orquestra sinfônica e corais nas praças ao lado do pavilhão 
central: a programação teria acontecido das nove às dezoito horas para os alunos do diurno e a partir das dezenove 
horas para os alunos do noturno e todas as escolas municipais, estaduais e particulares que quiseram participar da 
feira podiam agendar visitas também através da Secretaria Estadual da Educação.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2001/I14NOTICIAS.htm#N1>. Acesso em: 
26/04/2014. 19h07min. 
50 Depoimento disponível em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/08/08/549881/ribeiro-das-letras-
inaugura-40-bibliotecas.html>. 
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Figura 190 – Imagem da BAC Branca Salles. Fonte: 
VITRUVIUS. BACS Ribeirão Preto. Foto: André 
Marques. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/11.037/3
609>. 

 
Figura 191 – Imagem do acesso à BAC Eugenio 
Mendes. Fonte: VITRUVIUS. BACS Ribeirão Preto. 
Foto: André Marques. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/11.037/3
609>.  

Em reportagem [do Jornal O Estado de S.Paulo] que anunciava a abertura da terceira Feira do Livro de 
Ribeirão Preto observa-se mais uma vez na descrição do Programa que, segundo colocado, incentivava a 
leitura em Ribeirão Preto e a ampliação da rede de bibliotecas: 
 

Neste ano, durante a 3.ª Feira Nacional do Livro, que começa hoje, dez novas 
bibliotecas serão inauguradas [uma por dia], sendo uma na unidade da Fundação 
Estadual para o Bem-Estar do Menor [Febem] e outra, que levará o nome do poeta 
Waly Salomão [que conheceu o projeto pouco antes de morrer], no bairro Campos 
Elíseos. Cada uma tem, em média, quatro mil títulos. Outras deram origem às Bases 
de Apoio à Comunidade [BACs], construídas com tecnologia pré-moldada em apenas 
30 dias e que reúnem cerca de dez computadores cada, conectados à internet.  
‘O número de usuários das bibliotecas cresceu, assim como o de empréstimos de 
livros, sem contar a frequência regular das pessoas’, afirma o secretário de Cultura, 
Galeno Amorim, o idealizador do projeto. Segundo ele, cerca de 20 mil leitores da 
cidade estão cadastrados e, em 2004, a meta é informatizar todas as bibliotecas num 
sistema único. Amorim cita, ainda, que, até 2000, Ribeirão Preto tinha uma única 
biblioteca municipal, com 15 mil livros. Até esta semana, o número do acervo da rede 
de bibliotecas do Ribeirão das Letras já saltou para 175 mil.51 

                                                             
51 Outro dado importante é que, segundo reportagem de 08/08/2003, além das compras próprias, o programa recebe 
doações da comunidade, de patrocinadores e da iniciativa privada, como Santander Banespa, Petrobrás, COC, 
Telefônica, Votorantim, Odebrecht, entre outras instituições, inclusive o Ministério da Cultura, SEBRAE e Universidade 
de São Paulo: "a Ultragaz, por exemplo, iniciou nesta semana, uma campanha no município com a intenção de 
arrecadar cerca de 60 mil livros que serão destinados ao Ribeirão das Letras. Até o final deste ano, Amorim acredita 
que o investimento no programa chegue aos R$ 5,5 milhões, sendo mais de 80% aplicados pela comunidade, por 
patrocinadores e empresas privadas". Disponível em: 
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Figura 192 – Imagem da implantação dos estandes na 2ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto [2002], que 
ocuparia uma área de 16 mil m², compreendendo a Esplanada do Theatro Pedro II e as Praças XV de Novembro e 
Carlos Gomes [acima]. Os eventos culturais paralelos aconteceriam por toda a área, em espaços como auditório da 
Associação Comercial e Industrial, a Biblioteca Altino Arantes, o MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto, o SESC, 
o Auditório Principal e o Auditório Meira Júnior do Theatro Pedro II, o Auditório Principal da Biblioteca Padre 
Euclides, o Hotel Palace, o 'Pinguim Cultural' e auditório do Teatro Auxiliadora Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2002. 
Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/FeiradoLivro/2002/i14principal.php?pagina=/FeiradoLivro/2002/I14MAPA.htm>. 

Ainda, conforme divulgado à época, "tudo se complementa com o ônibus-biblioteca, com três mil livros, que 
circula nos bairros e parques da cidade. Durante a 3.ª Feira do Livro, o projeto Caminhos da Leitura levará 
o público a conhecer várias das bibliotecas em funcionamento". Outro passo derivado destas ações teria 
sido a criação do Instituto do Livro, tomado como uma estratégia para tornar o projeto permanente e evitar 
que ocorresse interrupção em caso de mudança de prefeito. O Instituto do Livro de Ribeirão Preto foi 
instituído pelo Poder Executivo Municipal, pela Lei Complementar Municipal nº 1.361 de 12/08/2002, 
vinculado à Secretaria Municipal da Cultura, com objetivo de descentralização e eficiência administrativa 
nas questões culturais literárias, consideradas de utilidade pública. Os projetos ligados ao Programa, 
atualmente, seriam: Feira do Livro, Café Filosófico, Estórias no Parque e Prêmios Literários. 

Segundo confirma o cineasta Edgard de Castro, que à época atuava junto com o Prefeito Antônio Palocci 
Filho e com Galeno Amorim, devido ao receio de que, com a mudança de gestão, a Feira deixasse de ser 
realizada, ter-se-ia decidido pela regulamentação da Fundação Feira do Livro52, que gere a Feira Nacional 

do Livro de Ribeirão Preto desde então, e da qual Castro é, também, além de atual presidente, um dos 

                                                                                                                                                                                      
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2003/08/08/549881/ribeiro-das-letras-inaugura-40-bibliotecas.html>. 
Acesso em: 27/05/2014. 00h04min. 
52 Segundo "ARTIGO 1º - Fica homologada a Resolução nº 02, de 30 de julho de 2.003 - A Fundação Instituto do Livro 
de Ribeirão Preto, que tem por finalidade a abertura de crédito suplementar orçamentária para realização de 
atividades culturais de incentivo a leitura, em especial da Feira Nacional do Livro, no valor de R$ 150.000,00 [cento e 
cinquenta mil reais], resolução essa que passa a fazer parte integrante do presente decreto". Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=6523. A Fundação Feira do Livro situa-se hoje no mesmo 
edifício onde funciona a sede da São Paulo Film Commission, da qual Edgard de Castro se tornou Presidente a partir 
do ano de 2013 [antes desta data era vice-presidente financeiro da Fundação Feira do Livro]. Entrevista concedida à 
autora em 04/04/2014, no Estúdio Kaiser de Cinema. 
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fundadores. Segundo página da Feira do Livro, "a Fundação Feira do Livro de Ribeirão, entidade sem fins 
lucrativos, foi criada em fevereiro de 2004 com um compromisso bem definido: formar leitores por meio da 
promoção e valorização da cultura, da educação, do livro e da leitura. Em seus quase dez anos, a 
Fundação, constituída como de utilidade pública municipal e estadual, reforçou esse compromisso com a 
realização anual da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, evento que terá sua 14ª edição em 2014."53 

Ribeirão Preto faria, assim, parte de um "seleto grupo de cidades brasileiras que oferecem aos seus 
moradores acesso a todos os tipos de equipamentos culturais". A constatação, segundo informe 1.000 Dias 

de Cultura em Ribeirão Preto, seria da pesquisa MUNIC/2001, realizada pelo IBGE, enfatizando que a 
existência de clubes, estádios, museus, unidades de ensino superior, bibliotecas, livrarias, teatros, cinemas, 
videolocadoras, orquestras, bandas de música, lojas de discos e CDs, rádios AM e FM, geradoras de 
televisão, provedor de Internet e shoppings centers, seria privilégio de menos de 1% das cidades 
brasileiras: apenas cinquenta municípios — dentre os 5.560 de todo o país — possuiriam tamanha 
diversidade [RIBEIRÃO PRETO, 2004]. 

Exemplos como a Casa da Cultura — que então havia passado a ter importância no circuito de exposições 
—, e o Teatro de Arena, teriam sido 'revitalizados' nos três anos anteriores à publicação do informe, além 
da criação dos já citados Centros Culturais para atender às comunidades dos bairros e dos diversos 
eventos realizados em praças e parques da cidade — tais como as atividades culturais que teriam se 
espalhado pelos parques Tom Jobim, Antonio Palocci e Curupira. A rodoviária, o aeroporto e o Mercado 
Municipal teriam passado a ser, também, locais de difusão de cultura, exibindo exposições de fotografia e 
pintura. Teriam se configurado, ainda, alguns projetos permanentes, além do já citado Café da Manhã no 
Museu: 
 

- Café Filosófico: com grandes nomes da literatura brasileira e autores locais, a cada 
mês. Local: café do subsolo do Theatro Pedro II; 
- Cinema no Bairro: exibição semanal de curtas-metragens e filmes nacionais nos 
centros culturais e em outros equipamentos públicos da periferia. Realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto; 
- Circuito Cultural: monitoria oferecida pela SMC pelos pontos culturais de Ribeirão 
Preto; 
- Circuito de Exposições: trabalhos de artistas e fotógrafos da cidade e do País no 
MARP [Museu de Arte de Ribeirão Preto], MIS [Museu da Imagem e do Som], Casa da 
Cultura, Centro Cultural Campos Elíseos, Centro Cultural Quintino II e MARP Unidade 
II - Centro de Convenções; 

                                                             
53 Descrição retirada do endereço eletrônico <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/fundacao/>. Página visitada em 
11/04/2014. 20h34min. 
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- Dança Contemporânea nas Escolas: uma escola por mês receberia a Distrito Cia 
da Dança em dois horários; 
- Domingo no Parque: atividades culturais gratuitas promovidas mensalmente pela 
SMC, sendo elas o Concerto no Parque, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, 
exposições de arte, Cantinho das Letras, artesanato, dança e capoeira. Local: Parque 
da Cultura Antonio Palocci, no Morro do São Bento; 
- Exposições Itinerantes da Casa da Memória: exposições ilustrativas sobre a 
história da cidade da SMC; 
- Feira de Artesanato: realizada na Praça da Bandeira [Catedral]; 
- Galeria de Arte a Céu Aberto: exposição de artistas plásticos para comercialização 
das obras na Praça Sete de Setembro, com apresentações de grupos de música e 
teatro, aos domingos; 
- Juventude Tem Concerto: concertos mensais, nas manhãs de domingo, no Theatro 
Pedro II, com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Evento gratuito patrocinado 
pela Telefônica; 
- Pintando na Sete: oficina gratuita de arte infantil, realizada concomitantemente ao 
projeto Galeria de Arte a Céu aberto; 
- Ribeirão das Serestas: grupos musicais da chamada velha guarda, às noites de 
sexta-feira. Local: Praça XV de Novembro, Coração de Maria [Vila Tibério], Rômulo 
Morandi [Campos Elíseos] e a Sete de Setembro [Centro]; 
- Sessão Maldita: apresentações de espetáculos montados por grupos da cidade e 
voltados para o público adulto. Local: subsolo do Teatro Municipal, na segunda-feira e 
sábado de cada mês, à meia noite; 
- Teatro de Bolso Infantil: em parceria pela SMC e Theatro Pedro II, espetáculos de 
grupos de teatro amadores e profissionais da cidade, aos domingos. Local: Auditório 
Meira Júnior do Theatro Pedro II; 
- Terça Teatral: temporadas mensais, com projeto que proporcionaria aos grupos de 
teatro amador e profissional da cidade a oportunidade de aprimoramento, toda terça-
feira. Local: Teatro Municipal e Teatro de Arena. 

Segundo o mesmo informativo da Prefeitura Municipal, foram criados e/ou incentivados, ainda, neste 
período [2001-2004], diversos espaços e ações de incentivo à participação popular para o usufruto da 
cultura, agora 'descentralizada'. Seriam estes: 

- o Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, como ONG, para conseguir fomentar o 
setor na cidade; 
- o Fórum da Dança, para discussão entre artistas do setor e público interessado; 
- o CONPPAC [Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto] foi 
reativado para preservação do patrimônio histórico da cidade; 
- o Conselho Municipal da Cultura passou por uma 'revitalização' e fortalecimento 
para 'papel mais amplo e participativo'; 
- os Fóruns Permanentes em todas as áreas culturais; 
- a Semana da Fotografia nos bairros; 
- a Transformação da festividade Folia dos Reis em Encontro Nacional de dois dias; 
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- o Programa Carnaval o Ano Todo,54 ampliando o carnaval para oficinas e debates; 
-  o Projeto Orquestra no Bairro e Concerto no Parque; 
- as Premiações criadas ou reforçadas nas áreas de cinema, artes plásticas e 
literatura; 
- as mais de 10.000 notícias divulgadas em jornais, revistas, sites, rádios e televisões; 
- o Teatro de Arena devolvido à comunidade com Programação Cultural extensa; 
- o trabalho artístico desenvolvido com detentas da Penitenciária Feminina; 
- a criação da Universidade Aberta de Cultura, com funcionários da Secretaria, 
visando fomentar discussões e formar agentes culturais; 
- a Casa da Cultura, que volta a ser ocupada com exposições e 'ganha' o Auditório 
Guerino Capalbo para as aulas da universidade aberta e fóruns permanentes; 
- a criação do Censo Cultural, através de convênio com o Sebrae e a ACI 
[Associação Comercial e Industrial]; 
- o Programa Ribeirão em Cena, com parceria entre o poder público e a Companhia 
Energética Santa Elisa, para oficinas de teatro gratuitas para jovens e adultos; 
- os Espetáculos com preços populares no Theatro Pedro II através de parcerias da 
Fundação Pedro II e o Sesc Ribeirão, Secretarias Municipais da Cultura e da 
Educação e empresas como a Petrobrás, Telefônica, CPFL, SESCOOP, Ultragaz, 
EPTV e Unimed; 
- a Realização de 95 Exposições de Artes Visuais no Marp e demais espaços 
criados neste período, com público de 23 mil pessoas e monitores treinados; 
- o Programa Exposições com realização de Workshops no Marp e intensificação da 
realização do SARP [Salão de Artes Nacional Contemporâneo]; 
- a criação de um Grupo de Estudos do Marp; 
- o início da reforma e restauração do antigo Hotel Palace, com patrocínio viabilizado 
pela Lei Rouanet, e fechado com a Petrobrás; 
- a Reforma dos Museus Histórico e do Café; 
- a Restauração da antiga Cerâmica São Luiz; 
- a Recuperação da parte histórica do prédio localizado no número 59 da Rua José 
Bonifácio e construído na década de 1930, em sistema de mutirão: na antiga sede da 
União geral dos Trabalhadores de Ribeirão Preto serão instalados uma biblioteca e o 
Memorial da Classe Operária; 
- a Reforma e reabertura do antigo Cine Bristol, agora sob a batuta do Cine Cauim, 
fundado pelo cineasta e cineclubista Fernando Kaxassa, exibindo filmes gratuitos ou a 
preços populares; 
- a Escola de Música no Centro Cultural Campos Elíseos, com cursos gratuitos para 
mais de 300 crianças; 
- o Encontro Nacional dos Violeiros, na Fazenda Pau D´Alho, realizado pelo Centro 
de Formação Sócio-Agrícola Dom Helder Câmara, com apoio da SMC, do Incra, do 
MST e da Comissão Pastoral da Terra; 

                                                             
54 Através de patrocínio da Caixa Econômica Federal, estabelecido pelo convênio com a Prefeitura Municipal pelo 
Projeto de Lei nº 1098/2003, objetivando o recebimento de repasse financeiro de até R$ 150.000,00, destinado às 
atividades culturais do Programa Carnaval o Ano Todo. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2003. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=6523>. 
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- Feira Nacional do Livro.   
 

 
Figura 193 – Frontispício da Publicação 1.000 Dias de 
Cultura em Ribeirão Preto. RIBEIRÃO PRETO, 2004. 
Fonte: Acervo da autora. 

 
Figura 194 – Organograma Secretaria Municipal da 

Cultura, com o Programa de Descentralização criado. 
Fonte: Publicação 1.000 Dias de Cultura em 

Ribeirão Preto. RIBEIRÃO PRETO, 2004. Fonte: 
Acervo da autora.  

 
3.3. [DES] DESCENTRALIZAÇÃO E [RE] CONCENTRAÇÃO 

Revelando parcerias cada vez mais empresariais, resultantes da intensificação do aspecto ideológico que a 
Feira assume a partir, especialmente, da formalização de sua separação em relação ao poder público, 
Edgard de Castro conta que na Sétima Feira do Livro [ou terceira após a regulamentação da Fundação 
Feira do Livro], então sob a presidência de Joaquim Rezende [vice-prefeito na primeira gestão de Palocci], 
percebeu-se que a estrutura [econômica] de sustentação da Feira encontrava-se muito 'tênue': dependia de 
verbas advindas de patrocínios e emendas parlamentares para acontecer. Segundo o cineasta, neste 
momento, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto [A.C.I.R.P.] ofereceu-se para assumir a 
Feira do Livro. Em 2007, a presidência é assumida pela empresária local Isabel de Farias55 que, para 
Castro, realizou uma 'administração notável' até o ano de 2013, ano em que assumiu a Secretaria de 
Infraestrutura do Município de Ribeirão Preto, na segunda gestão do Governo Dárcy Vera [PSD, 2012 até o 

                                                             
55Isabel de Farias, desde 1986, empreende a Vide Editorial Revistas e Periódicos Ltda., editora responsável por vários 
veículos de comunicação em Ribeirão Preto: Revista RM, Revista do Ribeirão Shopping, além de outros produtos 
editoriais, tais como livros e revistas para empresas.  
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momento]. Neste momento Edgard de Castro assumiu a presidência da feira, cuja vice-presidência 
encontrava-se já a cargo de Heliana Palocci, cunhada do ex-prefeito Antônio Palocci Filho. No ano de 2014, 
contudo, a vice-presidência administrativa da Fundação ficaria a cargo de dois então ex-secretários da 
Cultura de Ribeirão Preto: Sérgio Lago [PT, 1993-1996] e Adriana Silva [PSD, 2010-2013].  

Para Castro, a Feira passou, então, por uma 'reinvenção' de seus propósitos a partir do momento em que, 
do objetivo "puro e simples de vender livros", passou a buscar atrair jovens leitores. No ano de 2009, na 
nona edição da Feira e ainda na gestão de Isabel de Farias, segundo ele, foi criada a "cidade do livro"56 na 
praça Carlos Gomes, que costumava ficar 'vazia' em relação à Praça XV de Novembro, onde a maior parte 
das livrarias ficava concentrada. 

A edição de 2009 foi, então, caracterizada pela imprensa pelo crescimento do número de autores [cento e 
seis, sendo que na edição anterior havia quarenta e seis] e de shows com artistas 'renomados', permitido 
pelo aumento de recursos obtidos através de emendas de parlamentares e da prefeitura. Segundo noticiado 
em maio de 2009, o evento iria consumir cerca de dois milhões e duzentos mil reais, sendo setecentos e 
cinquenta mil advindos de emendas de parlamentares e quinhentos mil da Prefeitura Municipal. Em 2008, o 
evento teria consumido um milhão e setecentos mil reais, sendo cento e cinquenta mil da gestão de Welson 
Gasparini [PSDB, 2005-2008] e duzentos e cinquenta mil do Ministério do Turismo, por meio do agora 
deputado federal Antônio Palocci Filho [PT]57: em 2009 o evento atrairia, com isso, cerca de quinhentas mil 
pessoas, duzentas mil a mais que a edição de 2008.  

Faz-se necessário salientar que a Feira do Livro em Ribeirão Preto não é uma experiência exclusiva, muito 
pelo contrário [ela é considerada a sétima 'das Américas']: Buenos Aires realizou, em 2014, a décima quarta 
edição da "mais importante do continente",58 segundo noticiado, e pressupõe que irá receber, como parece 
acontecer há duas edições, mais de um milhão de visitantes. No Brasil, a Feira do Livro de Porto Alegre 

                                                             
56 A "cidade do livro" trata-se de uma 'cidade cenográfica' montada com diversos ambientes, livros e peças interativas 
e seu objetivo seria incentivar a leitura para mais de oito mil crianças, entre seis e dez anos: para a instalação da 
mesma na Feira do Livro de Ribeirão Preto teriam sido investidos cento e quarenta e cinco mil reais, na edição de 
2013, primeira em que a empresa International Paper – fábrica de papel e celulose instalada em Luiz Antônio – teria 
participado com o financiamento do espaço, na cidadeFonte: CELULOSE ON LINE. Disponível em: 
<http://www.celuloseonline.com.br/entrevistas/Cidade+do+Livro+da+IP++um+dos+atrativos+da+Feira+do+Livro+de+Ri
beiro+Preto>. Acessado em: 22/04/2014. 17h29min. 
57 Matéria publicada pela Folha de S.Paulo, Folha Ribeirão, em 29 de maio de 2009. Feira do Livro ganha mais 
shows e escritores.  Fonte: FOLHA DE S.PAULO. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri2905200917.htm>. Acesso em: 21/04/2014. 19h15min. 
58 "Cerca de 1.500 expositores de mais de 40 países transformarão Buenos Aires na ´cidade dos livros´, com 
propostas culturais destinadas aos sedentos leitores portenhos e aos profissionais do meio, além de aos visitantes." 
Informações obtidas em: São Paulo será cidade convidada da Feira do Livro de Buenos Aires, neste mês. Disponível 
em: 
<http://entretenimento.uol.com.br/noticias/efe/2014/04/19/sao-paulo-sera-cidade-convidada-da-feira-do-livro-de-
buenos-aires-neste-mes.htm>. Acesso em: 19 de abril de 2014. 15h25min. 
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realizou, em 2013, a quinquagésima nona edição, através do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da 
Cultura e Câmara Rio-Grandense do Livro59, tendo sido visitada por um milhão, quatrocentos e cinquenta 
mil pessoas. Segundo divulgado pelo site da Feira do Livro de POA, o custo desta foi financiado quarenta 
por cento através de leis de incentivo fiscal [LIC e Lei Rouanet] e sessenta por cento pelos associados da 
Câmara Rio-Grandense do Livro, em conjunto com parceiros e apoiadores.60 Além disso, em 2006, a Feira 
do Livro de Porto Alegre teria recebido o diploma de Cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério 
da Cultura e, em 2010, a então considerada "maior feira de livros a céu aberto das Américas" [sendo a 
primeira a céu aberto do Brasil] foi declarada Patrimônio Imaterial da Cidade pelo Conselho do Patrimônio 

Histórico e Cultural de Porto Alegre e pela Secretaria Municipal da Cultura. A cidade de Porto Alegre 
recebeu, ainda, ações de restauro e recuperação do patrimônio cultural realizadas pelo Programa 
Monumenta61 [do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/MinC], ações estas 
localizadas em áreas onde acontece a Feira do Livro, no Centro Histórico de Porto Alegre, e que fizeram, 
inclusive, com que a área destinada à mesma fosse ampliada, passando, em 2011, a ocupar mais de vinte 
e quatro mil metros quadrados. 

Ainda em relação às edições anteriores da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, em 2013, o evento — 
que inicialmente se concentrava nas Praça XV de Novembro, Praça Carlos Gomes e esplanada do Theatro 
Pedro II e já se "espalhava" pelo centro da cidade ocupando diversos espaços e equipamentos culturais62 
— expandiu seus limites geográficos: o Parque Maurílio Biagi recebeu as programações infantis [peças 
teatrais, contadores de histórias, apresentação de curta metragens no 'cinema cultural' implantado no 
parque, entre outras], assim como os shows [cujo enfoque é o público adulto e aconteceria apenas aos fins 
de semana, nesta edição]; o Estúdio Kaiser de Cinema [antiga edificação onde se instalou, no passado, a 
Cervejaria Antarctica e agora encontra-se convertido em equipamento cultural privado com acesso pela 

                                                             
59 Segundo site da Feira do Livro de Porto Alegre, a Câmara Rio-Grandense do Livro [CRL] é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos que representa os interesses do setor editorial e livreiro gaúcho. CAMARA RIOGRANDENSE DO 
LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivro-poa.com.br/a-feira/camara-rio-grandense-do-livro>. Acesso em: 
02/05/2014. 18h25min. 
60 Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivro-poa.com.br/a-feira#>. Acesso em: 
22/04/2014. 
61 Segundo site do IPHAN, "o Programa Monumenta é um instrumento federal de política pública voltado à 
conservação do patrimônio cultural da nação brasileira, por meio de ações de requalificação urbana em municípios 
que possuem centros históricos reconhecidos pelo IPHAN como importantes para a constituição da identidade 
nacional. Fonte: IPHAN. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/montarDetalheConteudo.do;jsessionid=9CF0449A6F9CBE8BF466669C38A5CF1F?id=1630
9&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia>. Acesso em: 02/05/2014. 18h45min. 
A cidade de Porto Alegre foi também beneficiada com recursos oriundos do Plano de Ação [PAC] - Cidades Históricas, 
nas fases 1 [2009] e 2 [2011]. Fonte: BRASIL. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/cidade-melhor/pac-cidades-
historicas>. Último acesso em: 18/11/2014. 
62 Na edição de 2001 – a primeira – ocupou, além das praças citadas, dois auditórios do Theatro Pedro II, as 
Bibliotecas Altino Arantes e Padres Euclides, auditórios e salas da Associação Comercial e Industrial, o Teatro do 
Colégio N. S. Auxiliadora e o SESC, todos localizados na região central do município. 
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Rua Mariana Junqueira, região da 'baixada'] concentrou atividades para adolescentes, com apresentações 
de peças de teatro, musicais, debates e oficinas com temas direcionados a esta faixa etária, e o Theatro 

Pedro II, que já fazia parte do circuito Feira do Livro desde o início, abrigou as conferências e encontros 
com escritores, além de alguns shows.  

A Feira também estabeleceu atividades no Centro Cultural Palace [antigo Palace Hotel, já restaurado e 
reformado], na Biblioteca Padre Euclides e na Associação Comercial e Industrial - ACIRP [ambas na Rua 
Visconde de Inhaúma], no Cine Clube Cauim e no Cinépolis [cinema do Shopping Santa Úrsula] — ambos 
com sessões gratuitas de cinema — e no Memorial da Classe Operária [UGT], além da faculdade FAAP 
[Fundação Armando Álvares Penteado], único local "fora" do quadrilátero central, localizado na Avenida 
Independência, Zona Sul da cidade, onde foram proferidas algumas palestras. Segundo divulgado em site 
da EPTV [programa de informação local, transmitido pela Rede Globo]63 e revista de programação da Feira, 
ônibus adaptados fariam o trajeto entre os três principais pontos [Parque Maurílio Biagi, Estúdios Kaiser de 
Cinema e Theatro Pedro II] a cada quinze minutos, com passagem gratuita. 

Para esta edição, idealizou-se que a principal fonte de atração de jovens leitores ficaria a cargo da 
distribuição do 'cartão-livrinho' [com vinte reais, para alunos da rede municipal, bancados pela Prefeitura 
Municipal, Secretaria de Educação e Câmara Municipal] e 'cartão-livro' [com dezoito reais, para alunos da 
rede estadual, graças a uma parceria da Fundação Feira do Livro de Ribeirão com a Secretaria Estadual de 
Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE], em substituição ao 'cheque-livrinho' 
dos anos anteriores, para compra de livros de livre escolha dos alunos.  Segundo anunciado, o benefício já 
estaria garantido para cinquenta e quatro mil estudantes da rede estadual  de Ribeirão Preto e mais vinte 
mil das escolas estaduais de Altinópolis, Brodowski, Batatais, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, 
São Simão, Luis Antonio, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, Santa Cruz da Esperança, 
Serra Azul e Serrana.  

Tal 'incentivo à leitura' já estaria também garantido, segundo publicado, para cerca de vinte e um mil e 
quinhentas crianças da rede municipal de Ribeirão Preto, que recebem o 'cartão-livrinho' personalizado com 
seu nome e senha exclusiva, com direito à utilização de vinte reais, na Feira. A proposta de ampliação 
deste benefício às demais cidades da região teria sido apresentada pela Fundação Feira do Livro aos 

                                                             
63 Cinemas oferecem sessões gratuitas na 13ª Feira do Livro de Ribeirão Preto: as exibições aconteceriam no Maurílio 
Biagi, Cineclube Cauim e Cinépolis, com o crítico Rubens Edwald Filho comentando a produção e conversando com 
cinéfilos. Fonte: PORTAL G1 DA GLOBO. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/06/cinemas-oferecem-sessoes-gratuitas-na-13-feira-do-livro-de-ribeirao-preto.html>. Acesso em: 
06/05/2014. 15h38min. 
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prefeitos da região que, segundo a então presidente da Fundação, Isabel de Farias, deveriam "garantir aos 
alunos das escolas municipais o mesmo benefício que os das escolas estaduais irão receber".64  

Para a edição de 2014, consta que o ´patrono´ seria o engenheiro metalurgista  José Carlos Ferreira de 
Oliveira Filho, então presidente do Conselho de Administração da Arteris, antiga OHL Brasil.65 A relação 
deste com a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, segundo colocado em texto que o descreve: 

...teve início por meio do apoio dado através da OHL Brasil. O patrocínio concedido 
por diversos anos consecutivos contribuiu para a consolidação do evento no 
calendário oficial ribeirão-pretano. A extensão e a qualidade da programação das 
últimas edições da Feira, aliás, elevou sua importância no âmbito nacional. Feliz com 
o convite, o ocupante do patronato da 14ª Feira Nacional do Livro acredita que o livro 
e a cultura têm papel fundamental para a transformação da sociedade atual. 
[FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO, 2014] 

Edgard de Castro, como presidente da edição de 2014, defende as "qualidades" da cidade de Ribeirão 
Preto, que justificariam e impulsionariam a existência da Feira do Livro, bem como de outros projetos 
existentes: trata-se, segundo o ele, de um centro estudantil, médico e comercial, além de polo de produção 

                                                             
64 Conforme anunciado, a prefeita Dárcy Vera teria afirmado "ser fundamental levar as crianças a se interessarem pela 
leitura e disse que a experiência do Cartão Livrinho incentivou até as crianças de 3 e 4 anos da rede municipal a 
gostar de livros". Segundo palavras da prefeita: “a Feira do Livro deixou de ser apenas de Ribeirão. Fico muito feliz de 
ver os alunos da região participarem, não só como visitantes, mas também com a oportunidade, através do Cartão 
Livro, de poder comprar um livro do seu gosto e assim começar o exercício da leitura”. Consta que o prefeito de 
Brodowski "gostou tanto da ideia que vai copiá-la na Feira do Livro do município". Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO 
LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/noticias/livro-infantil-garante-ingresso-para-shows-da-
13a-feira/>. Acessado em: 24/04/2014. 17h11min. 
65 A empresa Arteris acumula a concessão das principais rodovias brasileiras, segundo O jornal O Estado de São 
Paulo. Fonte:  
<http://www.feiradolivroribeirao.com.br/homenageados/patrono-jose-carlos-ferreira-de-oliveira-filho-1/>. Acesso em: 
29/04/2014. 
Na página da empresa, a Responsabilidade Socioambiental Corporativa [RSC] é demonstrada através da política e 
projetos de sustentabilidade que, segundo colocado, se dividem em quatro grupos: Educação, Cultura, Meio Ambiente 
e Saúde. No 'grupo' Cultura, a página cita como público alvo os usuários das rodovias em geral; como objetivo está o 
desenvolvimento e implementação dos projetos de Responsabilidade Social, com base na Lei Rouanet e através de 
suas concessionárias [e em conjunto com comunidades, associações, secretarias], e o desenvolvimento cultural de 
sua região de atuação; como período de realização é colocado que seria permanente. Descreve-se, então, o Projeto 
Cultural: "Com  diversas parcerias realizadas com associações e entidades nas cidades da região de atuação, as 
concessionárias da Arteris atuam em diversas áreas que contribuem com o desenvolvimento cultural de nosso país. 
Além disso, busca desenvolver programas de incentivo ao turismo para o interior do Brasil, através de projetos de 
apoio a roteiros turísticos, obras de restauração de patrimônios históricos e construção de novas instalações em 
parques e estações. Segue lista de projetos com parceria da Arteris: 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto; Caminhos de Portinari [Autovias]; Festival "Chorando Sem Parar" [Centrovias]; 
Acorde para o Meio Ambiente [Centrovias]; Programa de Incentivo ao Turismo [Centrovias]; Peça teatral Gonzaguinha 
[Intervias]; Dia Nacional do Livro [Intervias]." Fonte: ARTERIS. Disponível em: 
<http://arteris.riweb.com.br/show.aspx?idCanal=JyfwS0uyFP/F7bp+ODx59A==>. Acesso em: 29/04/2014. 23h00min. 
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de energia renovável através do setor sucroenergético [ou seja, aquele que produz açúcar, álcool e, com os 
resíduos das produções anteriores, produz energia elétrica].66 

Para o cineasta e, agora, presidente da Fundação Feira do Livro, o 'trabalho voluntário' da Fundação seria 
um dever moral e cívico e teria como principal objetivo a formação de leitor, desde a infância. Cada edição 
da Feira teria metas a serem alcançadas: ele cita, por exemplo, que a programação no Estúdio Kaiser, em 
2014, teria como meta maior atrair jovens [especialmente aqueles que se prostituem na região onde o 
espaço está instalado, conhecido por 'baixada']. Além disso, os organizadores do evento teriam iniciado e 
realizado, durante o ano de 2013, o Projeto Jovens Protagonistas, promovendo atividades culturais no 
Centro Cultural do Quintino II [na Zona Norte da cidade]67 e, através de uma pessoa da ´comunidade´, 
falado sobre a Feira do Livro e sobre a programação desta, com o intuito de atrair também os jovens da 
periferia e evitar, como confirma reportagem local, os confrontos ocorridos na edição anterior, entre os 
adolescentes e a polícia68. A Feira traria, também, monitores destes locais, para trabalhar na Feira, com o 
mesmo intuito: inserir "células de cidadania no local" e, assim, atrair os demais para o evento.  Isso 
aconteceria, segundo colocado também por Castro, especialmente através do Projeto Entre Feiras69, que 
traz a Ribeirão diversos nomes da literatura nacional para Salões de Ideias, debates e lançamentos de 
livros, entre uma Feira do Livro e outra: a Fundação Feira do Livro atuaria, assim, nos bairros mais carentes 
                                                             
66 Mesmo assim, sabemos que o setor passa por uma enorme crise, cuja culpa recai, segundo especialistas, na 
política protecionista em relação ao preço da gasolina, controlado pela Petrobras e subsidiado pelo Governo Federal. 
Segundo a presidente da União da Indústria de Cana-De-Açúcar [UNICA], Elizabeth Farina: “São 44 usinas fechadas 
nas últimas cinco safras, com outras 12 usinas que talvez não cheguem a processar cana na safra 2014/2015. Foram 
perdidos mais de 30 mil postos de trabalho na indústria de cana-de-açúcar e outros 50 mil na indústria de bens de 
capital fornecedora do setor.” Disponível em notícia do site da União da Indústria de Cana-De-Açúcar [UNICA], que 
relata um jantar que teria reunido mais de duzentas lideranças do agronegócio e teve como convidado principal o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em fevereiro de 2014, em Ribeirão Preto.  
Fonte: UNICA. Disponível em: <http://www.unica.com.br/noticia/27251092920312979436/realidade-do-setor-
sucroenergetico-domina-encontro-de-empresarios-com-lula-em-ribeirao-preto/>. 
67 Criado com o nome de Centro Cultural Francisco Rubens Calil pela da Lei nº 9.521, de  22 de abril de 2002, durante 
a gestão de Antônio Palocci Filho [PT], na Rua Ernesto Petersen, Bairro Quintino Facci II, oferece cursos de música 
[flauta doce e coral] e dança [ballet clássico, dança do ventre, dança de rua, dança contemporânea e capoeira]. 
Segundo as poucas informações sobre o também denominado Centro Cultural Quintino Facci II disponibilizadas no 
site da Prefeitura Municipal, os interessados em realizar os cursos são matriculados no início do ano, ou através de 
lista de espera. Além disso, possui a Biblioteca Lima Barreto que, instalada no Centro Cultural através do Projeto 
Ribeirão das Letras, oferece livros didáticos e paradidáticos para consultas e pesquisas escolares. Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO. Feira do Livro traz programação dedicada a adolescentes. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,951904,Feira+do+Livro+traz+programacao+dedicada+a+adol
escentes.aspx>. 
68 Fonte: Jornal A CIDADE. Feira do Livro traz programação dedicada a adolescentes. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,951904,Feira+do+Livro+traz+programacao+dedicada+a+adol
escentes.aspx>. Acesso em: 15/05/2014. 17h47min. 
69 O site de divulgação da Feira do Livro coloca que, em seu primeiro ano [2013], o Projeto Entre Feiras "teve como 
ponto alto uma maratona cultural nos Estúdios Kaiser de Cinema. Intitulada Outubro das Letras, o evento de quatro 
dias uniu salões de ideias, oficinas, música e muita literatura em um único espaço para quase vinte mil pessoas." 
Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. Disponível em: http://www.feiradolivroribeirao.com.br/entre-feiras/. Acesso em 
04 de maio de 2014. 22:30 hrs.  
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da cidade, treinando jovens e adolescentes para se tornarem 'multiplicadores culturais'. A Praça Carlos 

Gomes, por exemplo, receberia em 2014, segundo Edgard de Castro, uma estação de rádio a ser operada 
por adolescentes, pista de skate, quadra de basquete, área para grafite e uma "escola" de nanotecnologia: 
para a superintendente da feira, esta é uma forma de a feira acolher as demandas dos adolescentes e 
´falar' com eles.70 

Edgard de Castro cita ainda o tema da Feira do Livro de 2014, frisando que este visou trabalhar — 
nitidamente aproveitando um enorme 'gancho' — as questões trazidas pelas manifestações ocorridas em 
junho de 201371. Assim, o tema definido para 2014 seria A história em suas mãos – O livro e a leitura diante 

dos novos direitos civis e dos novos sujeitos sociais do Brasil, que Castro caracteriza como "uma nova 
proposta de discussão que coloca em pauta os novos sujeitos sociais e os novos direitos civis".72 Segundo 
o presidente da Feira do Livro de 2014, para desenvolver o tema, a Fundação Feira do Livro teria 
promovido, em fevereiro de 2014, uma ´sensibilização´ com os coordenadores de ensino do Município, 
realizada com o ´Programador Temático da 14ª Feira´, o filósofo e professor doutor da UNICAMP, Cesar 
Nunes, além de apresentar o Projeto Feira do Livro vai à Escola que, segundo divulgado, pretende 
ser continuamente atuante durante o ano letivo e fez parte do Trabalho Docente Coletivo [TDC],  atividade 
esta que realiza a atualização dos profissionais fora da sala de aula. Segundo a programação temática da 
Feira, "serão debatidos os direitos da mulher no Brasil, da criança, dos jovens, do idoso, do homossexual, 
do negro, do índio e da pessoa deficiente, além dos direitos humanos e das questões ligadas ao meio 

                                                             
70 Fonte: Jornal A CIDADE. Feira do Livro traz programação dedicada a adolescentes. Disponível em: 
http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,951904,Feira+do+Livro+traz+programacao+dedicada+a+adole
scentes.aspx Acesso em 15 de maio de 2014. 18:21 hrs. 
71 Em junho de 2013 manifestações populares de grande envergadura aconteceram nas principais cidades brasileiras 
devido, inicialmente, ao aumento de dois centavos na tarifa de ônibus na cidade de São Paulo e Inicialmente 
influenciadas pelo Movimento Passe Livre. Porém, passaram a aglutinar demandas distintas: em seu ápice, milhões 
de brasileiros estavam nas ruas protestando não apenas pela redução das tarifas e a violência policial, mas também 
por uma grande variedade de temas como os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má 
qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande 
repercussão nacional e internacional. Tratava-se, enfim — independente das frases contidas nos diversos cartazes 
empunhados e dos diferentes 'grupos' manifestantes —, de protestos pelo direto à cidade. Sobre o assunto, David 
Harvey escreveria, no mesmo ano, Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil 
(Editora Boitempo), inspirado nos 'megaprotestos' conhecidos como as Jornadas de Junho, com textos de autores 
nacionais e internacionais como Slavoj Žižek, David Harvey, Mike Davis, Raquel Rolnik, Ermínia Maricato, Jorge Souto 
Maior, Mauro Iasi, Silvia Viana, Ruy Braga, Lincoln Secco, Leonardo Sakamoto, João Alexandre Peschanski, Carlos 
Vainer, Venício A. de Lima, Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira. Paulo Arantes e Roberto Schwarz assinariam os 
textos da quarta capa e haveria, no livro, um ensaio fotográfico do coletivo Mídia NINJA, além de ilustrações sobre as 
manifestações de Laerte, Rafael Grampá, Rafael Coutinho, Fido Nesti, Bruno D’Angelo, João Montanaro e Pirikart, 
entre outros. Para ver mais — inclusive entrevistas com os autores, vídeos e fotos — consultar BLOG DA BOITEMPO, 
entre outros.  
Disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/jornadas-de-junho/. Último acesso em 19/11/2014. 14:56 hrs. 
72 Entrevista concedida à autora em 04/04/2014, no Estúdio Kaiser de Cinema. 



CAPÍTULO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO E CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2001 
 
 

 

291 
 

ambiente".73 Mostrando, além da programação apresentada, uma clara adaptação ao discurso presente na 
leitura sobre os eventos de junho, coloca-se que: 

O Projeto Feira do Livro vai à Escola tem como objetivo formar leitores críticos para a 
participação ativa na Feira do Livro de Ribeirão Preto, manter uma atmosfera de 
leitura e de incentivo a escrita e fortalecer o sentimento de pertencimento e 
protagonismo social dos estudantes da rede pública que visitam a Feira anualmente. 
As atividades serão desenvolvidas em um processo contínuo dentro das escolas. 
O projeto proporciona atualizações pedagógicas para os professores 
e coordenadores, como aconteceu nesta segunda-feira, realizará no dia 25 
de fevereiro, em dois períodos, um curso que oferecerá um material de apoio 
ao professor sobre o autor homenageado da 14ª Feira do Livro, Mario Quintana. 
A 14ª Feira Nacional do Livro vai de 15 a 25 de maio, e os homenageados são o autor 
de educação Darcy Ribeiro, a autora infanto-juvenil Ana Maria Machado, o autor Mario 
Quintana e a autora da terra, Ely Vieitez Lisboa [FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO, grifos 
da autora].74 

Acompanhando o discurso apresentado pelo "programador temático" da Feira, Castro coloca também a 
questão de Ribeirão Preto ser uma das escolhidas como cidade-base durante a Copa do Mundo de 2014, 
no Brasil [como dito ao fim do capítulo passado, a cidade recebeu a seleção da França, após todo o 
empenho necessário para tanto, realizado pela prefeita Dárcy Vera e seus assessores75], e, devido a isso, 
necessitar de uma "massa crítica" com informações dos esportes [que a programação da Feira visava 
suprir], além das eleições de 2014, para as quais a população precisaria de 'apoio' ou subsídio em prol de 
gerar certa 'discussão': este se daria, segundo Castro, através dos salões de ideias, mesas redondas, além 
de apresentações midiáticas sobre o assunto e espetáculos sobre o tema. Segundo o presidente da 
Fundação, a programação pensada trabalharia neste sentido e geraria, ainda, uma 'Carta-Compromisso' 
[lançada em coquetel no dia vinte e um de março de 2014],76 com o resumo das conclusões da Feira, a ser 
apresentada ao Senado, Congresso e Assembleias Legislativas. A seguir [Figura 195], carta disponibilizada 
no site do evento, para leitura e assinatura virtual:  
                                                             
73 Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/noticias/filosofo-da-
unicamp-declara-sua-paixao-pela-feira/>. Acesso em: 04/05/2014. 19h01min. 
74 Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/noticias/fundacao-
recebe-coordenadores-de-ensino-de-ribeirao/>. Acesso em: 04/05/2014. 19h01min. 
75 Ver Jornal FOLHA DE S.PAULO. Após 100 anos, França faz Ribeirão Preto reviver 'petit Paris' em 2014. 
01/12/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/12/1379067-apos-100-anos-
franca-faz-ribeirao-preto-reviver-petit-paris-em-2014.shtml>.  
Para aprofundar o assunto ver: PAZIANI [2004] e CAUN [2010]. 
FARIA [2010], como dito no Capítulo II, discutiria estas questões em seu livro Ribeirão Preto, a cidade em 
construção: o discurso da higiene, beleza e disciplina na modernização Entre Rios [1895-1930]. 
76 A Carta seria "o documento que reafirma a intenção do principal evento cultural da região de debater os novos 
direitos civis e os novos sujeitos sociais do Brasil entre os dias 16 e 25 de maio". Segundo consta, o evento contou 
com a participação de mais de duzentas pessoas, entre elas a prefeita de Ribeirão, Dárcy Vera, vereadores, 
patrocinadores da Feira, escritores, professores e outros representantes da sociedade civil.  Fonte: FUNDAÇÃO 
FEIRA DO LIVRO Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/galerias/lancamento-da-carta-de-
compromisso/>. Acesso em: 04/05/2014. 19h12min. 
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Figura 195 – Carta compromisso da 14a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO 
LIVRO, 2014. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/>. Acesso em: 05/05/2014. 17h00min. 

Edgard de Castro coloca ainda que, em relação aos gastos da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, há 
um plano de trabalho para cada patrocínio recebido, assim como uma prestação de contas posterior. Em 
relação ao dinheiro recebido através das emendas parlamentares, a fiscalização ocorreria através do 
Ministério Público. 
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Ainda, segundo divulgado pela assessoria de imprensa da Fundação Feira do Livro, o investimento da Feira 
no ano de 2014 seria de três milhões de reais [ante os três milhões e quatrocentos mil reais da edição de 
2013], sendo: oitocentos e setenta e dois mil do município [trezentos e setenta e dois mil para viabilizar o 
Cartão-Livrinho, com valor de dezesseis reais para os alunos utilizarem na Feira e quinhentos mil para a 
compra de livros para as Bibliotecas da cidade], um milhão, trezentos e sessenta e oito reais do Governo do 
Estado e o restante da verba dos patrocínios, emendas de deputados e comercialização de estandes. 

 

 

 

Figura 196 – Logomarcas que participam com patrocínio [Ouro, Prata ou Bronze], apoio cultural, parcerias culturais e 
apoio. Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/>. Acesso em: 
05/05/2014, 17h18min. 

Em relação aos espaços que ocuparia, na cidade, percebe-se também uma certa "apropriação" do discurso 
que embala o Projeto Cultura Viva [do Ministério da Cultura, gestão Gilberto Gil, com Célio Turino], 
implantado na cidade de Ribeirão Preto através dos "Pontos de Cultura", em 2010 — época em que a 
cidade adquiriu o título de Capital da Cultura77: alguns jargões como "cultura em vários pontos da cidade, 

                                                             
77 Segundo entrevista a Célio Turino, secretário no Ministério da Cultura [2004-2010], concedida ao 'Blog da Dilma' em 
11/02/2010, sobre o que teria representado para a cidade de Ribeirão Preto receber o título de Capital Brasileira da 
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opções para todos os gostos e tudo gratuito"..."o número de espaços ocupados e de opções se 
multiplicou"..."quando Ribeirão Preto se transforma em um gigante centro cultural e em uma grande mesa 
de debates sobre o futuro do país"  acompanha a listagem de localização dos pontos que a Feira iria ocupar 
— agora incluindo a Sede da Ordem dos Advogados do Brasil [OAB] e o Shopping Iguatemi, conforme 
mostram as duas  páginas abaixo, do caderno de programação do evento: 
 

 
 
 
Figura 197 – Divulgação de Pontos a serem ocupados pela 14a FNLRP. Fonte: FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO. 
Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/programacao/2014/5/#page/6>. Acesso em: 05/05/2014. 
18h11min. 

                                                                                                                                                                                      
Cultura 2010. Segundo o secretário, iniciou-se "a ideia da Capital Brasileira da Cultura em 2007, e Olinda foi a primeira 
cidade escolhida; os benefícios são incontestes, com promoção da cidade, atração de novos investimentos na cultura 
e, sobretudo, uma nova forma de a cidade pensar o seu processo de desenvolvimento, onde a cultura assume um 
papel estratégico. Com Ribeirão Preto acredito que vai ocorrer a mesma coisa, a cidade se destaca pelos seus grupos 
culturais e produção; sob o governo do prefeito Palocci, quando Galeno Amorim foi seu secretário de Cultura, Ribeirão 
Preto tornou-se referência nacional em desenvolvimento da leitura e hoje é a cidade brasileira com maior índice de 
leitura. Tudo isso contribuiu para que a cidade se tornasse capital brasileira da cultura, do cineclube Cauim ao 
Ribeirão Preto em Cena, o Dança Vida, a Ópera Minaz e a Orquestra Sinfônica da cidade, além do belo e conservado 
teatro Pedro II." Fonte: VERMELHO.ORG.BR. [entrevista] Blog da Dilma: Turino sugere manter e 
aprofundar política cultural. Disponível em: 
<http://www.vermelho.org.br/noticia_print.php?id_noticia=124101&id_secao=11>. Último acesso em: 20/11/2014. 
00h42min. 
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Figura 198 – Planta de ocupação do Parque Maurílio Biagi pela Feira do Livro, em 2014. Fonte: FUNDAÇÃO 
FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/>. 
 

 
Figura 199 – Planta de ocupação da Praça XV de Novembro pela Feira do Livro, em 2014. Fonte: FUNDAÇÃO 
FEIRA DO LIVRO. Disponível em: <http://www.feiradolivroribeirao.com.br/>. 
 

Destaca-se que o roteiro cultural desta edição, antes concentrado na área central [basicamente nos eixos 
do Estúdio Kaiser de Cinema, Praça XV e Theatro Pedro II, segundo colocado em reportagem de 
divulgação], passou a incluir os Teatros de Arena e Municipal, no Morro do São Bento, como no início da 
realização da Feira do Livro, na gestão de Palocci, quando estes espaços foram utilizados com mais 
intensidade pelo evento, então organizado pelo poder público.  
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A mesma reportagem destacou ainda que a Feira do Livro, nesta edição, abandonaria os 'grandes shows' 
de artistas nacionais [já bastante diminuídos na edição de 2013, de shows diários para concentração destes 
em quatro dias, aos fins de semana] para focar no público leitor, tentando deixar que a Feira fique "cada 
vez mais literária, como surgiu, no início da década passada", discutindo o papel do livro e da leitura.78 
Viviane Mendonça, superintendente da Fundação Feira do Livro afirma, em reportagem local, que “os 
grandes shows envolviam muitos recursos e hoje estamos gastando melhor em outras áreas, como 
infraestrutura. Crescemos qualitativamente”. Segundo a superintendente, o orçamento deste ano seria de 
três milhões e quinhentos mil reais.79 

Cabe colocar que em reportagem de junho de 2012, época do fim da décima segunda edição do evento, 
quando Edgard de Castro ainda era vice-presidente financeiro da Fundação, viu-se a questão dos 
incidentes envolvendo jovens e a polícia militar: pessoas foram detidas por danos ao patrimônio público e 
agressão, eventos que teriam ocorrido no Theatro Pedro II e Esplanada, durante e após a realização de 
shows musicais que faziam parte da Feira. Em cinco de junho de 2012, a Câmara de Ribeirão Preto teria 
aprovado, por unanimidade, requerimento solicitando "providências imediatas à Prefeita Dárcy Vera quanto 
aos shows realizados na Esplanada do Theatro Pedro II na Feira do Livro e outros eventos do gênero". O 
documento apontaria, ainda, "que a Esplanada não permite apresentações de grande porte, com som em 
alto volume até a madrugada, e que o objetivo da Feira é divulgar a leitura." Na ocasião, o então vice-
presidente, Edgard de Castro, afirmou que apuraria os problemas para que a próxima edição fosse melhor 
programada, no momento de prestação de contas.80  Como visto nas edições posteriores, as alterações 
solicitadas pela Câmara foram atendidas, contudo incidentes envolvendo jovens, violência, uso de drogas e 
depredação de lojas e ônibus continuariam a acontecer e, segundo relatos divulgados pela mídia, com mais 
intensidade,81 mostrando que, talvez, todo este aparato discursivo sobre a participação e inclusão não 
tenha sido muito eflcaz, ao menos nos moldes pretendidos. 

                                                             
78 Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO. Feira do Livro abandona shows e mira leitor em Ribeirão Preto. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1445124-feira-do-livro-abandona-shows-e-mira-
leitor-em-ribeirao-preto.shtml>. Acesso em: 05/05/2014. 18h16min. 
79 Fonte: Jornal A CIDADE. Com menos shows, Feira do Livro investe em infraestrutura. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,951905,Com+menos+shows+Feira+do+Livro+investe+em+inf
raestrutura.aspx>. Acesso em: 15/05/2014, 16h32min. 
80 Fonte: Jornal TRIBUNA RIBEIRÃO. Edição de 2013 - Feira do Livro terá alterações. 11/06/2012. Disponível em: 
<http://www.tribunaribeirao.com.br/>. Acesso em 06/05/2014. 16h47min. 
81 Segundo divulgado, "furtos, roubos, atos de vandalismo contra lojas e ônibus, além de tráfico e consumo de drogas 
à luz do dia. Esses problemas expõem o "lado B" da Feira do Livro de Ribeirão Preto". Fonte: Jornal FOLHA DE 
S.PAULO. Violência e vandalismo expõem 'lado B' de Feira do Livro de Ribeirão Preto (SP). 23/05/2014. 
Disponível em:  
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/05/1458614-violencia-e-vandalismo-expoem-lado-b-de-
feira-do-livro-de-ribeirao-preto-sp.shtml>. Último acesso em: 20/11/2014. 12h46min. 
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3.4. ECONOMIA CRIATIVA E SOFT POWER EM RIBEIRÃO PRETO: O CASO DO ESTUDIO KAISER DE 
CINEMA 

Edgard de Castro conta ainda que, em sua primeira gestão, o então prefeito Antonio Palocci Filho [PT] tinha 
como um dos 'planos visionários' para a cidade de Ribeirão Preto transformá-la em um Polo de Cinema.  
Assim, segundo o cineasta, além da vontade política do governo municipal, a cidade teria todos os fatores 
que colaborariam com a prática cinematográfica e audiovisual de um polo também neste ramo, 
especialmente em relação à alta taxa de luminosidade [trezentos dias de sol por ano] e localização 
estratégica de Ribeirão Preto  com relação ao eixo de capitais Rio de Janeiro - São Paulo - Brasília. Havia 
então, segundo Castro, a vontade política para a construção de um Núcleo de Cinema na cidade de 
Ribeirão Preto: Palocci teria percebido, portanto, a superação econômica da indústria convencional pela 
indústria cultural, tendo o cinema como matriz.  

Para o cineasta, a música, o teatro e a fotografia estão completamente relacionadas e contidas no cinema 
e, por este motivo, esta suplantaria todas as demais artes citadas. Assim, conforme se imaginou, os 
festivais de cinema aconteceriam simultaneamente à Feira do Livro: tal fato traria, ainda,  para Ribeirão 
Preto, a visibilidade e fluxo turístico necessários para a transformação, inclusive, do cinema em fonte de 
'economia criativa' para a cidade, fala do cineasta que mostra o alinhamento do pensamento sobre a 
cultura, na cidade, com o pensamento sobre a cultura em âmbito federal.82 A cultura passaria a estar, 
conforme supõe o conceito de economia criativa, completamente alinhada e instrumentalizada [talvez até 
mesmo subordinada] à economia, compactuando, desta forma, com “um mundo dominado por imagens, 
sons, textos e símbolos”, tão bem descrito por Guy Debord, para quem, 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 
apresenta como uma imensa acumulação de espetáculo. Tudo o que era vivido 
diretamente tornou-se uma representação [DEBORD, 1997, p. 13]. 
 

No mundo contemporâneo, a aplicação da teoria sobre a sociedade do espetáculo [DEBORD, 1997], em 
termos econômicos pode, então, ser verificada através do conceito da Economia Criativa citado 
anteriormente. Segundo sítio eletrônico Empreendedores Criativos [2013]83: 

                                                             
82 Ver texto da ex-ministra da Cultura [PT, 2012 – 2014], além de ex-prefeita de São Paulo [2001-2004], ex-ministra do 
Turismo [2007-2008] e atual senadora [2011-2012 e 13/11/2014 até o momento]: SUPLICY, Marta. O "soft power" 
brasileiro. Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO.  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/95343-o-quotsoft-powerquot-brasileiro.shtml>. Acesso em: 
20/11/2014. 12h25min. 
83 Fonte: EMPREENDEDORES CRIATIVOS. Economia criativa: o que é? De setembro de 2013. 
Disponível em: <http://www.empreendedorescriativos.com.br/glossario/economia-criativa-o-que-e/>. Acesso em: 
20/11/2014. 01h15min. 
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a UNCTAD [Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento] 
define a economia criativa como um conceito emergente que trata da interface entre 
criatividade, cultura, economia e tecnologia em um mundo dominado por imagens, 
sons, textos e símbolos. No relatório de 2008, primeiro estudo em escala global sobre 
o tema, as indústrias criativas são definidas como os ciclos de criação, produção e 
distribuição de bens e serviços que usam a criatividade e o capital intelectual como 
principais insumos. 

O portal eletrônico cita ainda que, para Ana Carla Fonseca Reis [no e-book Economia Criativa como 

estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento], "a origem do termo são 
as indústrias criativas – atividades econômicas cujo principal insumo produtivo é a criatividade –, inspirado 
no projeto Creative Nation, da Austrália, de 1994". A especialista afirmaria, em relação ao projeto citado, 
que “entre outros elementos, este defendia a importância do trabalho criativo, sua contribuição para a 
economia do país e o papel das tecnologias como aliadas da política cultural, dando margem à posterior 
inserção de setores tecnológicos no rol das indústrias criativas”. [EMPREENDEDORES CRIATVOS, 2013]. 
Ainda explicando a origem do termo, segundo a mesma matéria, Reis coloca que  

em 1998, o governo britânico, por meio do Departamento de Cultura, Mídia e Esportes 
[DCMS] do Reino Unido, lançou o primeiro mapeamento das indústrias criativas e 
identificou 13 frentes de atuação [...] o levantamento foi e continua sendo importante 
para ressaltar os setores criativos como potências da economia global; mapear os 
segmentos com maior vantagem competitiva e organizar políticas públicas; divulgar 
informações em relação a dimensão da representatividade do setor; e projetar um 
novo posicionamento do país em uma manobra que se assemelha a um conceito 
bastante divulgado nos últimos tempos pela ministra da Cultura, Marta Suplicy — o 
soft power.  

Sobre as originens mais 'remotas' do termo, segundo explicitado, “o teórico John Howkins foi o primeiro a 
observar e descrever a dinâmica dessa economia, no livro The Creative Economy, de 2001. No mesmo 
ano, outro estudioso, Richard Florida, reuniu conhecimento sobre os trabalhadores desse campo em A 

Ascensão da Classe Criativa”. O artigo destaca ainda que o Brasil tem, desde 2011, um órgão na estrutura 
do Ministério da Cultura que pensa e propõe políticas públicas para a área, a Secretaria da Economia 
Criativa. 

Para Castro, assim como os Estados Unidos criaram um departamento para a Film Commission [que 
regeria, segundo ele, toda a Economia Criativa relativa ao cinema do país], foi implantado, em Ribeirão 
Preto, no Estúdio Kaiser de Cinema, a sede da São Paulo Film Commission visando, especialmente, a 
realização de estudos para otimizar a produção cinematográfica na cidade.  Confirmando o caráter 
“fundamentalmente espetaculoísta” da sociedade contemporânea – utilizando expressão de Debord [1997, 
p. 17], para quem, aliás, “o espetáculo domina os homes vivos quando a economia já os dominou 
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totalmente” – segue em ‘defesa’ da espetacularização generalizada, o cineasta e presidente da São Paulo 
Film Commission:  

Além do espaço, o estúdio disponibiliza os equipamentos necessários, alojamento 
para sessenta pessoas, além de refeitório, oficina de marcenaria, serralheria para a 
construção de cenários, acervo de figurinos e objetos de cena. O projeto de 
iluminação, desenvolvido por Edmundo Conci, dispensa tripés: a iluminação é 
suspensa e móvel, movimentando-se em qualquer direção ou altura desejada pelo 
diretor. Hoje, no Estado, somente Paulínia e São Paulo oferecem condições para a 
produção cinematográfica. Ribeirão Preto tem os diferenciais competitivos para 
implantar sua própria indústria: a luminosidade constante e a localização estratégica já 
que, de avião, fica à uma hora de São Paulo, onde ficam os equipamentos, os 
técnicos, os laboratórios da área; à uma hora do Rio de Janeiro, onde são 
encontrados os atores, os diretores, as grandes emissoras de TV; e a uma hora de 
Brasília. Tudo o que se planta em Ribeirão Preto floresce e temos, também, uma 
grande concentração de jovens. Com todos esses ingredientes necessários à 
concretização dessa indústria, não me surpreende o número expressivo de ribeirão-
pretanos envolvidos com a sétima arte. No início do século passado, Hollywood já 
mostrava para o mundo o poder do cinema, com a exportação de produtos, de marcas 
e de estilos, inclusive de vida. Hoje associado às novas tecnologias, as perspectivas 
de difusão do cinema são infinitas. O cinema atual é um outdoor: o filme vai para a TV 
aberta, para a TV fechada, para as locadoras e para a internet. Uma pesquisa inglesa 
comprovou que 33% da escolha do destino turístico se devem à atuação da indústria 
cinematográfica. Com um estúdio assim instalado em uma região rica como a de 
Ribeirão Preto, incentivos fiscais podem gerar arte que, por sua vez, pode projetar os 
produtos regionais para o mundo. Daqui a pouco, as pessoas verão um filme em que 
os personagens usam sapatos de Franca, abastecem seus carros com etanol ou 
viajam em um avião da Embraer, bebem um chope da cidade ou um suco de 
Bebedouro. É por isso que eu digo que este é um projeto da região, do Estado. É 
interessante para essas indústrias incentivar os projetos dos Estúdios Kaiser de 
Cinema porque os filmes que produzimos podem difundir seus produtos.84 

 

Ainda segundo o cineasta, o projeto Estúdio Kaiser de Cinema foi pensado inicialmente para estar ligado 
aos Centros Universitários da cidade que já tinham, entre os seus, cursos de graduação que poderiam se 
vincular ao cinema [como o de Artes Cênicas, por exemplo]. Parte dos planos futuros para o espaço, à 
época de criação do mesmo, seria o funcionamento de um Instituto de Cinema, por sua vez voltado para a 
criação de uma pós-graduação na área de ‘negócios do cinema’, como denominou Edgard de Castro. O 
intuito, segundo o cineasta, seria formar produtores de cinema colocando, assim, Ribeirão Preto 
definitivamente no 'mapa' dos festivais de cinema nacionais: atualmente, acontece na cidade o Festival de 

                                                             
84 Fonte: REVIDE. Da região para o mundo: O projeto Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto está pronto para projetar a 
arte e a riqueza regionais em âmbito nacional e internacional.   
Disponível em: <http://www.revide.com.br/gerais/da-regiao-para-o-mundo/>. Acesso em: 07/06/2014. 23h39min. 
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Cinema de Ribeirão Preto,85 competitivo para curtas e longas, ao exibi-los em salas do Cinemark [no Novo 

Shopping Ribeirão Preto] através de mostras de curtas metragens e de longas metragens. O responsável 
pelo festival seria Marcos Luiz de Castro e o contato, conforme anunciado, seria Bruna Veiga, ambos 
atuantes na São Paulo Film Commission como responsável pela programação e produção e como 
produtora audiovisual, respectivamente, e, nas mostras e festivais de cinema e audiovisual, como 
coordenadores das mesmas. 

A primeira sede do Núcleo de Cinema idealizado por Edgard de Castro teria sido, então, o seu próprio 
escritório até se mudar para o prédio da antiga Cervejaria Paulista,86 na Avenida Jerônimo Gonçalves, em 
2005.  Neste período, segundo ele, ocorreu uma grande transformação na indústria do cinema devido à 
introdução do cinema digital e o espaço do Estúdio Kaiser de Cinema se conformou voltado para esta nova 
forma de produção cinematográfica da era digital, que exigiria menos espaço.  A antiga fábrica, nesta 
época, estava desativada desde 2003 e a sua área envoltória, neste momento, era conhecida como a 
"baixada" ou "cracolândia de Ribeirão Preto". Segundo relata o cineasta, no entorno do edifício da 
Cervejaria Paulista sem uso existia mais intensamente o tráfico e consumo de drogas, além da prostituição, 
assim como edifícios abandonados, falta de iluminação, insegurança e todas as demais características de 
degradação social e urbana. Assim como a maioria das antigas áreas centrais de cidades contemporâneas, 
                                                             
85 Segundo site de divulgação de Festivais de Cinema nacionais e internacionais, "o evento oferece à população de 
Ribeirão Preto e região uma oportunidade de assistir a filmes que normalmente não chegariam ao circuito comercial 
de exibição. A programação tem como ponto forte a diversidade com a exibição de filmes nacionais e estrangeiros, de 
longa e curta-metragem, nos mais variados gêneros." Fonte: KINOFORUM. Guia Kinoforum - Festivais Audiovisuais. 
Disponível em: 
<http://www.kinoforum.org.br/guia/festival/2454/festival-de-cinema-de-ribeirao-preto>. Acesso em: 20/05/2014. 
14h15min. 
86 Os edifícios da antiga fábrica, localizados no centro histórico de Ribeirão Preto, foram tombados pelo 
CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico Turístico do Estado de São 
Paulo, pelo CONPPAC - e pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de Ribeirão Preto, 
através da inscrição nº355, p. 96 do Livro do Tombo Histórico em 20/12/2007, e atualmente encontram-se em 
processo de tombamento pelo IPHAN. Segundo descrição do bem tombado do site da Secretaria da Cultura do 
Governo do Estado de São Paulo, o primeiro edifício sede da Cervejaria Paulista, fundado "em 25 de abril de 1913 por 
iniciativa de descendentes de imigrantes alemães na rica cidade do café, teve importante papel na diversificação das 
atividades econômicas da região. A fábrica, além da produção de cerveja que se identifica simbolicamente com a 
cidade, como o famoso chope do bar Pinguim, investiu em construções como a do Theatro Pedro II e Hotel localizados 
no Quarteirão Paulista". Fonte: SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/>. Acesso em: 20/05/2014.   
De acordo com texto encontrado no site do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, em 18 de abril de 1914 foi 
inaugurada a nova fábrica, construída a Avenida Jerônimo Gonçalves, às margens do [córrego] Ribeirão Preto, 
próxima a Estação da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Na margem oposta do mesmo córrego já estava instalada a 
fábrica da Cia. Antarctica Paulista [filial da sede paulista, instalada em Ribeirão Preto em 1911], também fabricante de 
bebidas, e sua principal concorrente. Texto de Tânia Registro, de março de 2000, baseado em publicações do Jornal 
"Diário da Manhã", de 1952 e 1979. Fonte: RIBEIRÃO PRETO. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14paulista.htm> e  
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/i14index.php?pagina=/scultura/arqpublico/historia/i14indice.htm
>. Acesso em: 19/05/2014. 17h17min. 
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a região colhia os piores frutos de um não investimento e redirecionamento deste para as áreas de então 
crescimento urbano, especialmente a Zona Sul da cidade.  

Continuando, Castro conta que, para passar pela Rua Mariana Junqueira [rua de entrada do edifício da 
antiga cervejaria], era necessário pagar um "pedágio" aos drogados e prostitutas que residiam na região 
central: todos os outros, obviamente, evitavam o local. Foi então que fizeram a proposta de empréstimo do 
prédio em regime de comodato,87 vigorando até o ano de 2015. Edgard de Castro coloca ainda que, para o 
restauro e requalificação do edifício, conseguiu verbas através do ProAc [Estado de São Paulo]; da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto [através de convênio com a Secretaria Municipal da Cultura] e da 
iniciativa privada. Atualmente, para Edgard de Castro, a denominação "baixada" ou "cracolândia" não pode 
mais ser utilizada para denominar a área devido, especialmente, à implantação do Estúdio Kaiser de 
Cinema no edifício da antiga Cervejaria: segundo ele, seria mais adequado dizer que a área é o "primeiro 
módulo" do Centro Histórico, e que a requalificação deste partiu do restauro da antiga cervejaria e do novo 
uso dado a ela, o uso cultural. O tombamento, restauro e requalificação a partir da mudança para o uso 
cultural teriam sido, assim, os vetores de uma transformação urbana ainda mais abrangente, que teria 
atingido todo o centro antigo da cidade, segundo o cineasta. 

.  
Figura 200 – Imagem interna do Estúdio Kaiser de Cinema, antiga Cervejaria Paulista, à época de divulgação da 
12ª Feira do Livro de Ribeirão Preto. Fonte: EPTV Ribeirão. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2012/05/fabrica-de-cerveja-que-virou-estudio-de-cinema-recebera-feira-do-livro.html>.  
 

 
                                                             
87 O prédio dos Estúdios Kaiser de Cinema foi cedido em comodato pela Heineken do Brasil [controladora da Kaiser], 
para a São Paulo Film Commission desenvolver o seu centro de produção audiovisual. As obras de restauro, reformas 
e adequação foram viabilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo [Secretaria de Estado da Cultura – ProAC], 
Prefeitura de Ribeirão Preto e também pelo setor da construção civil desta cidade. Nos Estúdios Kaiser de Cinema 
funcionam as sedes do Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, da São Paulo Film Commission, da Fundação Feira do 
Livro e do Projeto CineCidade. 
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Segundo divulgado à época de concepção e execução do projeto Estúdio Kaiser de Cinema: 

Para se adaptar às novas funções, à modernidade e à tecnologia que a área 
cinematográfica exige primando pela preservação, o espaço precisava de uma 
revitalização específica e cuidadosa. Um projeto foi detalhadamente elaborado. O 
complexo de produção audiovisual, que possui aproximadamente 13 mil m² de área 
construída, será composto por um mix de oito estúdios, anexos com camarins, 
sanitários e salas de produção, pátio cenográfico, alojamento, vestiário e lavanderia, 
cozinha industrial e refeitório, depósito de movelaria, oficinas de cenografia e figurino e 
sala de exibição com 50 lugares. “Com as novas condições de operação, os Estúdios 
passarão a funcionar devidamente, atendendo à produção cinematográfica e 
audiovisual e à sociedade, que terá acesso a múltiplas atividades visando à 
distribuição de bens e serviços culturais”, explica Edgard de Castro, presidente da São 
Paulo Film Commission. Entre os eventos culturais, incluem-se festivais, mostras e 
sessões comentadas de cinema, cursos, palestras e workshops para a formação e o 
aperfeiçoamento de profissionais. As obras já foram iniciadas e estão sendo 
viabilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado 
da Cultura, ProAC, Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da 
Cultura, e também pela iniciativa privada. Segundo Edgard, toda ajuda é bem vinda. 
“É uma maneira de fomentar e difundir a cultura, contribuindo para o desenvolvimento 
da cidade e para a consolidação de uma indústria cinematográfica brasileira 
autossustentável. Além disso, os patrocinadores também auxiliam na revitalização, 
preservação e resgate do centro histórico e do patrimônio cultural do município”, 
afirma o presidente.88 

Convêm lembrar que fazia parte do Projeto Ribeirão Preto 2001 – Ação Estratégica para o 

Desenvolvimento, discutido especialmente no Capítulo e presente no ANEXO A, a criação deste tipo de 
indústria, voltada para a difusão cultural da cidade e consequente atração turística, ‘limpa’ e 
autossustentável que, como localiza Edgard de Castro, fez parte de um dos 'visionários planos estratégicos' 
de Palocci, ainda em voga, portanto. À época de inauguração do Projeto Núcleo de Cinema, divulgou-se 
que, "devido ao esforço de vários segmentos da sociedade civil para a revitalização do centro da cidade e à 
importância desse patrimônio histórico para Ribeirão Preto, que está prestes a  sediar uma indústria limpa, 
geradora de empregos e capaz de projetar a região nacional e internacionalmente, a empresária Isabel de 
Farias resolveu ajudar Edgard a convidar a indústria  da construção civil, que se encontra em um momento 
de expansão, para contribuir com a conclusão das obras do Estúdio Kaiser de Cinema, investimento 
estimado em R$ 600 mil”.  Segundo ambos, “a cidade está se preparando para um projeto moderno e 

                                                             
88 Fonte: REVIDE. Revitalização da história: o prédio da antiga Companhia Cervejaria Paulista foi o local 
escolhido pela São Paulo Film Commission para instalar sua sede. Disponível em 
<http://www.revide.com.br/gerais/revitalizacao-do-centro-historico/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h17min. 
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defendendo sua qualidade de vida ao apoiar a implantação de uma indústria não poluente que gera 
empregos qualificados. Estamos procurando o setor para pedir apoio.”89 

Na mesma revista que divulgou o projeto [de propriedade da própria Isabel de Farias que, aliás, ao mesmo 
tempo em que dirigia a Secretaria de Infraestrutura da cidade adquiriu o edifício histórico, em 201490], 
colocava-se a questão do "cinema sob a ótica da economia", frisando que EUA e Índia tiveram, em 2009, 
uma proporção da arrecadação em relação ao PIB do país, respectivamente, de 0,9% e 0,1%, sugerindo 
que, pela proximidade socioeconômica [com PIB municipal perto de R$ 13 bilhões], Ribeirão Preto poderia 
arrecadar algo próximo do apresentado pela Índia, sendo um dos principais polos de cinema, tanto pela 
existência dos Estúdios Kaiser de Cinema, mantidos pela São Paulo Film Commission, quanto pelo 
Cineclube Cauim: "a cidade possui a maior taxa de luminosidade do Estado e é considerada a capital 
brasileira do agronegócio, a indústria audiovisual poderia se aproveitar dessas características para 
incrementar as receitas do setor, aumentando ainda mais sua importância no cenário nacional".91 

Entre as empresas que apoiaram financeiramente o projeto de requalificação do antigo edifício, a matéria 
cita um grupo de empresas que atuam no ramo da construção civil que "acreditou na causa" e decidiu 
apoiá-la. Seriam estas: Habiarte, Pereira Alvim, CBN Construtora e Grupo WTB. A matéria cita as 
justificativas dos que apoiaram a causa, e convida os demais a participar: 
 

Participar desse projeto, restaurando importantes fragmentos da história do município, 
é uma missão honrosa para a Habiarte. “As intervenções vão preservar as partes 
tombadas do prédio e possibilitar novas funções para esse patrimônio histórico de 
Ribeirão Preto, palco de importantes criações e realizações culturais”, ressalta Paulo 
Tadeu Rivalta de Barros, da Habiarte. José Roberto Pereira Alvim destacou os 
motivos que fizeram a Pereira Alvim patrocinar as obras: “Acho fundamental fazer 
parte de projetos especiais como este, que só traz benefícios para a cidade. O espaço 

                                                             
89 Fonte: REVIDE. Da região para o mundo: o projeto Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto está pronto para 
projetar a arte e a riqueza regionais em âmbito nacional e internacional. Disponível em: 
<http://www.revide.com.br/gerais/da-regiao-para-o-mundo/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h17min. 
90 À época também como Secretária de Infraestrutura [cargo que assumiu em novembro de 2013] do segundo governo 
Dárcy Vera [PSD, 2013 - até o momento]. Segundo reportagem que noticia a compra, “o prédio dos Estúdios Kaiser de 
Cinema, de propriedade da cervejaria Heineken, foi vendido para a Vide Editoral, dona da revista "Revide", em 
Ribeirão Preto. O imóvel, localizado no centro histórico de Ribeirão Preto, é um dos patrimônios mais importantes da 
cidade. Ele abrigou, no século passado, a Companhia Cervejaria Paulista e é tombado pelos órgãos de proteção – 
Conppac [municipal] e Condephaat [estadual]. A editora tem como um dos sócios a atual secretária da Infraestrutura 
de Ribeirão, a jornalista Isabel de Farias.” Isabel de Farias teria dito à Folha “que está afastada das funções da Vide 
Editorial por causa do cargo público que ocupa e, por isso, não poderia dar mais informações sobre a negociação”.  
Fonte: FOLHA DE S.PAULO. Secretária do governo de Ribeirão compra prédio histórico da cidade. Disponível 
em:<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/07/1480767-secretaria-do-governo-de-ribeirao-compra-
predio-historico-da-cidade.shtml>. Último acesso em: 20/11/2014. 15h30min. 
91 Fonte: REVIDE. Da região para o mundo: o projeto Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto está pronto para 
projetar a arte e a riqueza regionais em âmbito nacional e internacional. Disponível em: 
<http://www.revide.com.br/gerais/da-regiao-para-o-mundo/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h17min. 
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dos Estúdios Kaiser é sensacional e é muito importante mantê-lo ativo. Ribeirão Preto 
é uma cidade linda e próspera. Apoiar iniciativas que ajudam a melhorar a qualidade 
de vida e o bem-estar da população disseminando cultura é um dever de todos os 
empresários”. Tadeu de Bortoli, do Grupo WTB, também faz parte dessa ação e 
afirma: “Os Estúdios Kaiser valorizam o município, mobilizam o setor cultural em 
benefício da sociedade e ajudam a projetar a cidade para além de suas fronteiras. O 
Grupo WTB defende essa ideia porque entende que valorizar a arte é uma forma 
importante de conferir qualidade de vida às pessoas, afinal, o acesso à cultura é um 
direito de todo cidadão”. Segundo Marcelo Calil, da CBN Construtora, o projeto de 
reforma que foi apresentado é consistente e passa credibilidade aos investidores. 
Além da parte histórica e cultural, esse complexo vai trazer recursos, empregos, 
conhecimento e uma nova especialidade de trabalho para os ribeirão-pretanos. É uma 
grande satisfação, como empresa e como empresário, contribuir com uma importante 
obra como essa, conclui. Outras empresas do setor estão sendo contatadas para 
aderir ao projeto, que tem orçamento total de R$ 600 mil.92 

Edgard de Castro descreve93, cinematograficamente [talvez já prevendo cenas da série a ser dividida em 
três temporadas que abarcam um período histórico de 1870 aos dias atuais – A Saga do Café, do Açúcar e 
do Etanol, denominada Eldorado]94 todo o processo histórico de construção urbana deste primeiro núcleo 
central, ou mesmo antes: segundo ele, Ribeirão Preto não teve barões do café [título originário de raízes 
nobres apenas], mas sim coronéis do café, geralmente mineiros sem refinamento intelectual, que 
enriqueceram através do trabalho e comércio agrícola do cultivo de café, após alguns produtores do Vale 
do Ribeira [Rio de Janeiro] "descobrirem" a espécie de café bourbon [através do  filho de um dos 
cafeicultores que, ao estudar biologia na França, teria feito o cruzamento de uma espécie cultivada na 
fazenda da família, no estado do Rio de Janeiro, cuja produção encontrava-se em declínio, com uma 
espécie francesa] e das novas e férteis terras do interior do Estado de São Paulo.   

                                                             
92 Fonte: REVIDE. Revitalização da história: o prédio da antiga Companhia Cervejaria Paulista foi o local 
escolhido pela São Paulo Film Commission para instalar sua sede. Disponível em: 
<http://www.revide.com.br/gerais/revitalizacao-do-centro-historico/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h17min. 
93 Entrevista concedida à autora em 04/10/2012. 
94Segundo já anunciado, "a série Eldorado busca revelar as particularidades do desenvolvimento da região de 
Ribeirão Preto, contada a partir da ocupação de suas terras e o aproveitamento para a agricultura, o papel dos 
imigrantes e a importância da cidade na economia do país. De seus palacetes e fazendas os coronéis comandaram 
1,5 bilhões de pés de café, além de milhares de colonos e alguns políticos, nas capitais do Estado e da República. A 
superprodução do café avilta a cotação do produto no mercado internacional, mas os coronéis acreditaram que a crise 
podia ser resolvida por meio de medidas do governo como das outras vezes. Para eles era impossível admitir um 
quadro de decadência, uma vez que suas propriedades cresciam, suas lavouras se ampliavam e sua produção 
aumentava. Enquanto descendentes de imigrantes enriqueceram, iniciando promissores negócios na cidade ou no 
campo, os coronéis se divertiam no Cassino Eldorado, centros feéricos da vida mundana do interior. Jogo, dança, 
sexo, dinheiro, prostitutas francesas e espetáculos de ópera vindos diretamente do exterior agitavam esse pequeno 
território de fantasia criado para divertir coronéis, políticos, comerciantes, imigrantes em ascensão, jogadores 
profissionais e boêmios da região. Caricatura dos grandes cabarés de Paris, o Cassino Eldorado é um palco onde se 
tornam mais evidentes as profundas transformações do final dos anos vinte." Fonte: SÃO PAULO FILM 
COMMISSION.ORG. Projetos em Andamento.  
Disponível em: <http://www.saopaulofilmcommission.org.br/projetos/>. Acesso em: 08/06/2014. 00h04min. 
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Segundo sua descrição, após a instalação da Estação Mogiana [que traria os imigrantes italianos para 
trabalhar nas fazendas de café, assim como escoaria os produtos agrícolas aqui produzidos até o Porto de 
Santos e traria os produtos industrializados da capital] e a inserção das duas cervejarias às margens do 
córrego Ribeirão Preto [em 1911 e 1914], o centro [até então concentrado na Praça XV, catedral e casarões 
dos coronéis do café] passou a ter três vetores de constituição da vida na área: a ferrovia, as cervejarias e o 
proletariado, cuja inserção no tecido urbano projetou o surgimento da Vila Tibério, bairro de habitações do 
proletariado. A Cervejaria Antarctica teria, segundo ele, sido responsável pela construção e funcionamento 
do Cassino Eldorado, para onde eram importadas diversas dançarinas do mundo todo, então em guerra. 
Caussolet era o nome do francês que administrava este Cassino, o maior e mais movimentado 
equipamento cultural da época [muitos coronéis teriam se casado com as dançarinas do local, até então as 
mulheres mais 'urbanas' e desenvoltas que haviam conhecido].  

A Cervejaria Paulista teria sido responsável pela construção do Theatro Pedro II, no qual investiu recursos 
por cerca de vinte anos. Ainda existia, à época de construção do Theatro Pedro II, o Teatro Carlos Gomes, 

perfazendo uma infraestrutura cultural que recebia, por ser praticamente a única do Estado, todos os 
espetáculos que chegavam ao Brasil [segundo Adriana Silva, ex-secretária da Cultura do Município, as 
turnês que vinham ao país iniciavam na cidade de Ribeirão Preto].  

 

 
Figura 201 – Logo da série Eldorado, projeto de produção da São Paulo Film Commission. Fonte: SÃO PAULO 
FILM COMMISSION.ORG. Projetos em Andamento.  
Disponível em: <http://www.saopaulofilmcommission.org.br/projetos>. 
 

No sítio eletrônico da São Paulo Film Commission, observa-se o destaque dado à "vocação para a cultura" 
do município de Ribeirão Preto. Segundo colocado, "eleito em 2010 como a Capital Brasileira da Cultura, o 
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município de Ribeirão Preto Ribeirão Preto possui inúmeros diferenciais competitivos para a prática de 
cinema e, como consequência disso, nota-se o aumento da produção audiovisual local, que já conta com 
profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, inúmeras produtoras, sofisticado parque exibidor, 
incluindo o Cine Clube Cauim, maior entidade do setor no país, um crescente número de mostras e festivais 
e o surgimento de diversos cursos para a capacitação profissional."95 

Assim, a defesa do Projeto Núcleo de Cinema encontra-se embasada nos múltiplos benefícios do setor: 

Ribeirão Preto, com sua enorme vocação para a cultura, nos últimos anos vem 
alcançando notório desenvolvimento na área cinematográfica e audiovisual com a 
atuação do projeto Núcleo de Cinema e de seus braços operacionais, a São Paulo 
Film Commission e os Estúdios Kaiser de Cinema. Os benefícios gerados não se 
encerram no próprio setor: as indústrias cinematográfica e audiovisual não são 
poluentes, geram cultura, renda, empregos qualificados, estimulam o turismo, a 
economia e as exportações além de congregarem diversos segmentos artísticos 
[fotografia, teatro música, literatura, moda], educacionais [despertar vocacional, 
formação e aperfeiçoamento profissional], gerando expressivo potencial de 
desenvolvimento humano e criativo. Esses, entre outros motivos, fazem de Ribeirão 
Preto a cidade ideal para a implantação de um polo cinematográfico e audiovisual.96 

O Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto surgiria, então, como uma iniciativa da sociedade civil organizada 
de Ribeirão Preto para a implantação e o desenvolvimento de um Pólo de Produção Audiovisual 

autossustentável no interior do Estado de São Paulo, tendo como premissa ‘o desenvolvimento de uma 
indústria não poluente, geradora de cultura, receitas e empregos qualificados’. 

Tendo sido fundado em 2001 por iniciativa do então Prefeito de Ribeirão Preto Antônio Palocci Filho [PT], 
com o apoio da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ACIRP - Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto e da USP - Universidade de São Paulo, o Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto é uma 
"Organização Não Governamental de Utilidade Pública Municipal [Lei nº 10.262 de 24/11/2004] que 
desenvolve, através dos seus braços operacionais, a São Paulo Film Commission97, os Estúdios Kaiser de 

Cinema e o Projeto CineCidade, ações voltadas para o fomento da indústria audiovisual e cinematográfica 
nesta cidade e região." O Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto teria, ainda, como seus apoiadores a 

                                                             
95 Fonte: SÃO PAULO FILM COMMISSION.ORG.BR O município de Ribeirão Preto. Disponível em: 
<http://www.saopaulofilmcommission.org.br/ribeirao/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h25min. 
96  Fonte: SÃO PAULO FILM COMMISSION.ORG.BR O município de Ribeirão Preto. Disponível em: 
<http://www.saopaulofilmcommission.org.br/ribeirao/>. Acesso em: 21/05/2014. 21h25min. 
97 Criada em 2005 pelo Projeto Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, a São Paulo Film Commission é uma 
Organização Não Governamental de Utilidade Pública Municipal [Lei 11.215 de 14/05/2007] que tem por objetivo 
interagir com o setor da produção audiovisual do Brasil e do exterior, visando atrair para a cidade de Ribeirão Preto e 
região a realização de filmes, novelas, séries, documentários, comerciais de TV etc. Segundo divulgado em: 
<http://www.saopaulofilmcommission.org.br/home>.  
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Secretaria Municipal da Cultura, MIS - Museu da Imagem e Som, SEBRAE, FIESP / CIESP DR-RP, 
Congresso Brasileiro de Cinema, ANCINE e o Ministério da Cultura.98 

Abaixo, as etapas iniciais de implantação, disponíveis na página de divulgação do Núcleo de Cinema de 

Ribeirão Preto99: 

1ª ETAPA: IMPLANTAÇÃO DE 2001 A 2003 

 Ações de despertar vocacional e capacitação profissional para o audiovisual - realização de 
palestras, workshops e cursos de cinema, em parceria com instituições de ensino públicas e privadas; 
regionalização do Festival Mundial do Minuto; criação do Prêmio Ribeirão Preto de Cinema, de estímulo à 
produção audiovisual. 

 Inserção de Ribeirão Preto no calendário de eventos do audiovisual nacional - realização da I 
Mostra Internacional de Cinema de Ribeirão Preto, do II Fórum das Entidades de Cinema de São Paulo e 
da Reunião Preparatória para o V Congresso Brasileiro de Cinema. 

 Ações para dar visibilidade ao projeto Núcleo de Cinema - realização de três filmes; apoio às 
produções de realizadores da região; participação no projeto Cinema & Psicanálise e na Feira Nacional do 
Livro de Ribeirão Preto. 

2ª ETAPA: DESENVOLVIMENTO DE 2003 A 2005 

 Difusão do Cinema 
 Fomento à Produção Audiovisual 
 Capacitação profissional - realização de workshops, oficinas e cursos de cinema 
 Início do projeto Ribeirão Film Commission, que resultou na São Paulo Film Commission, para 

atrair a realização de produções audiovisuais para a região através da divulgação das potenciais locações 
existentes e das vantagens de se filmar nestas localidades 

 CineCidade, com o objetivo de democratizar o cinema, através da implantação de circuitos de 
salas de exibição populares com tecnologia digital 

 Bolsa de Cinema, que visa fazer de Ribeirão Preto um centro de lançamento de longas-metragens, 
em contrapartida a investimentos em produções cinematográficas decorrentes da captação de recursos 
junto a empresas da região, por meio das Leis de Incentivo Fiscal à Cultura 

3ª ETAPA: CONSOLIDAÇÃO EM 2005 

 Desenvolvimento da São Paulo Paulo Film Commission. 

                                                             
98 Fonte: SÃO PAULO FILM COMMISSION.ORG.BR.  
Disponível em: <http://nucleo.saopaulofilmcommission.org.br/>. Acesso em 03 de junho de2014, 23h19min. 
99 Fonte: SÃO PAULO FILM COMMISSION.ORG.BR. Disponível em: 
<http://nucleo.saopaulofilmcommission.org.br/>. Acesso em: 03/06/2014. 23h19min. 
O site coloca ainda que "Cidade inserida no coração do agronegócio brasileiro, Ribeirão Preto possui em sua área de 
influência 116 municípios paulistas, aproximadamente 3,5 milhões de habitantes com uma renda per capita 
equivalente a de alguns países mediterrâneos e significativa posição no ranking dos trinta maiores PIBs do país. Os 
setores de serviços, educação e saúde são os mais expressivos da cidade, que também possui enorme vocação para 
a cultura, e o cinema está inserido nesse universo". 



CAPÍTULO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO E CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2001 
 
 

 

309 
 

 Implantação dos Estúdios Kaiser de Cinema um estúdio de Cinema - para produções audiovisuais 
próprias e de terceiros, realização de atividades de despertar vocacional, formação e capacitação 
profissional, difusão audiovisual e cultural. 

Ainda, segundo fala inserida como narração do vídeo institucional da página virtual do Estúdio Kaiser de 
Cinema: 

Imagens valem mais que palavras. Números comprovam o valor das imagens. O mundo todo 
tem exemplos como esse" [imagens da trilogia do Senhor dos Anéis, filmado na Nova Zelândia, 
orçado em seiscentos milhões de dólares, gerando lucro de dois bilhões de dólares. O vídeo 
ressalta ainda que o investimento do governo da NZ foi de cinco milhões de dólares, com 
retorno de um bilhão de dólares: sessenta por cento da população da NZ em turistas, por ano. 
Dá, ainda, como exemplo o filme Tróia, filmado na Turquia, os empregos gerados, a 
quantidade de empresas favorecidas pela execução de um filme, além do fato de o cinema 
estar intimamente ligado com os outros "setores" da cultura [literatura, teatro, fotografia, 
música, dança]. Coloca que o Brasil tem oportunidade de ser o destino de produções 
audiovisuais [o custo médio de um longa metragem nos EUA seria de sessenta milhões de 
dólares, valor total de investimento da indústria cinematográfica brasileira em um ano] e 
projetar sua imagem no cinema. "Divulgar os cenários do Brasil é trabalho das Film 
Commissions brasileiras", afirma o vídeo institucional: "no mundo todo, existem Film 

Commissions que buscam atrair e viabilizar produções audiovisuais para a região de sua 
atuação, porque o cinema é um ótimo negócio"  [a tela mostra que o faturamento da indústria 
cinematográfica nos EUA é de sessenta bilhões de dólares por ano]: a cada um dólar aplicado 
em cultura, seriam gerados três dólares e vinte centavos de dólar na economia, e o 
faturamento da maior empresa internacional em vendas de produtos audiovisuais seria oito 
vezes o faturamento de toda a indústria audiovisual nacional, segundo divulgado. O cinema 
impulsionaria, ainda, o turismo, seja de lazer ou de negócios, além de prestar grande apoio às 
exportações: o produto audiovisual seria ainda, sem dúvida, a maior campanha publicitária 
espontânea de um país [países que não possuem uma produção audiovisual relevante 
correriam o risco de se tornarem consumidores passivos de cultura e conteúdos estrangeiros]. 
A Globo se destacaria na produção de mais de onze mil horas de programação nacional, o 
emprego de doze mil profissionais e a contratação de cento e trinta produtores audiovisuais 
independentes brasileiros, apenas no ano de 2009. Afirma inda que: "hoje a indústria 
cinematográfica e audiovisual vive sua grande revolução, o digital: esse processo possibilita 
produzir um filme de forma técnica e economicamente viável". Ribeirão Preto teria condições, 
como prega o vídeo, de abrigar este grande negócio através do Projeto Núcleo de Cinema, 
criado em 2001, e de seus braços operacionais: a São Paulo Film Commission e os Estúdios 
Kaiser de Cinema. A cidade e região, segundo o vídeo, possuem diferenciais competitivos para 
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a implantação de uma indústria audiovisual no interior paulista, uma indústria saudável, não 
poluente, geradora de cultura, empregos qualificados e receitas [infraestrutura: estúdios e 
produtoras; serviços diversos: transporte, hospedagem: catering; recursos humanos: casting, 
profissionais; apoios políticos e econômicos]. "Os Estúdios Kaiser de Cinema, sede da São 
Paulo Film Commission, tem sua estrutura adequada à produção cinematográfica e audiovisual 
com potencial para se tornar um grande centro cultural da cidade. A sua infraestrutura é 
composta de um mix de cinco grandes estúdios, outros três de médio porte, um pátio 
cenográfico com mil setecentos e setenta metros quadrados, salas de produção e apoio, 
estacionamento, salas de cinema, camarins, refeitório, alojamento, oficina de cenografia e 
figurino. Os estúdios ainda dispõem de um diversificado número de cenários, originários da 
arquitetura do prédio histórico, da antiga Cervejaria Paulista, tombado pelo Conpacc e pelo 
Condephat. Os estúdios Kaiser de cinema retomaram a capacidade produtiva do espaço, 
dando uma nova atividade ao prédio, além de contribuir para a revitalização do centro histórico 
da cidade em sinergia com as políticas públicas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto: o 
cinema não tem fronteiras, nem limites. Para Ribeirão Preto este projeto significa visibilidade, 
novas oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável. 100 

 
Figura 202 – Imagem de uma das telas do filme institucional da São Paulo Film Commission. Fonte: YOUTUBE. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9kBLd7As9NQ#t=189>. 

Torna-se nítida, portanto, a incipiente criação de uma indústria cultural nitidamente atrelada a concepções 
internacionais de concorrência urbana a partir da instrumentalização da cultura, bem como antecipava Guy 
Debord ao dizer que 

                                                             
100 Vídeo institucional disponível em: <http://www.saopaulofilmcommission.org.br/home>. Acesso em: 15/06/2014. 
17h38min. E <https://www.youtube.com/watch?v=9kBLd7As9NQ#t=189>. Acesso em: 20/11/2014. 18h20min. 
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[...] Esse desenvolvimento que exclui o qualitativo também está sujeito, como 
desenvolvimento, à passagem qualitativa: o espetáculo significa que ele transpôs o 
limiar de sua própria abundância; isto só é verdade localmente em alguns lugares, 
mas já é verdade em escala universal, que é a referência original da mercadoria, 
referência que seu movimento prático confirmou, ao unificar a Terra como mercado 
mundial [DEBORD, 1997, p. 28-29]. 

Cabe lembrar aqui a colocação da então Ministra da Cultura, Marta Suplicy, que poderia ser também 
utilizada em defesa das intenções colocadas pela São Paulo Film Commission — como, aliás, 
indiretamente o faz —, visto que se baseia na utilização das potencialidades locais existentes — inclusive 
as qualidades imateriais — pelos países ou cidades interessados em difundir sua cultura como forma de 
domínio-mercadoria, aumentando assim a capacidade de competição e disputa por 'visitantes, investidores 
e sonhadores', como a ministra coloca quando publica no jornal Folha de S.Paulo que:  

O Brasil é um país sem poder bélico, mas está descobrindo uma outra forma de 
inserção no mundo, através das suas ideias, cultura e práticas.  
Londres conseguiu, no período da Olimpíada, construir uma imagem bastante positiva 
da Inglaterra. Trabalha agora para manter e ampliar esta conquista. Foca nas 
parcerias e presença cultural que possam gerar este tipo de dividendo no mundo.  
Assim como as pessoas desenvolvem — às vezes com muito esforço — uma forma 
de expressão e conexão com o mundo, os países também constroem imagem e cara.  
Podem provocar simpatia, implicância, admiração, desinteresse ou repulsa. No caso 
de países, esses sentimentos são formados pela atratividade de sua cultura, ideais e 
práticas políticas externas e internas. Quando essas políticas aparecem como 
legítimas aos olhos dos outros, o "soft power" daquele país cresce.  
Além de suas capacidades militares e técnicas mesuráveis e visíveis, os países, cada 
vez mais, se esforçam para mostrar qualidades imateriais — veja a UNESCO 
[Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] premiando 
o frevo como patrimônio imaterial.  
Isso se chama "soft power". Se for suficientemente atraente, funcionará como uma luz 
que conquistará visitantes, investidores e sonhadores. Quando o conjunto é de tal 
monta consistente, pode exercer extraordinário poder [soft power] como Hollywood em 
relação aos EUA, a moda e a gastronomia na França, os monumentos históricos da 
humanidade na Itália e na Grécia...  
Trata-se, porém, muito mais que cinema, comida ou monumentos. São valores, 
posições históricas, políticas externas e autoridade moral que, no conjunto, geram 
admirações e sonhos.  
Com a projeção internacional do Brasil como nova potência econômica agregada ao já 
admirados futebol e Carnaval mais o interesse despertado por um país que diminuiu a 
desigualdade social ao eleger um operário para presidente e logo após uma mulher, 
temos a oportunidade única de fortalecer nosso "soft power" no cenário internacional.  
Esse conceito foi criado por Joseph Nye, professor da Universidade Harvard, que 
define a capacidade de um país influenciar relações internacionais, exercer um papel 
de encantamento e sedução através de qualidades "softs", em especial manifestações 
culturais fortes e diversas. O termo se contrapõe ao poder militar chamado "hard 
power".  
Países que já entenderam este "poder" investiram na transmissão de sua língua e 
presença cultural no exterior. A Inglaterra com o British Council, Alemanha com o 



CAPÍTULO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO E CULTURA: POLÍTICAS PÚBLICAS A PARTIR DE 2001 
 
 

 

312 
 

Instituto Goethe, a França com a Aliança Francesa, Portugal com o Instituto Camões, 
a China com mais de mil institutos Confucio. Instituições que vão muito além do 
ensinamento do idioma.  
Esses investimentos [o que temos de bom, o que produzimos para o mundo como 
cultura] ocorreram quando a maioria desses países começou a perder suas colônias e 
precisavam aumentar seu comércio. Nós somos um país emergente, o único sem 
poderio bélico, mas que está descobrindo outra forma de inserção.  
Essa é, acredito, a grande oportunidade de consolidação e ampliação de nossa força 
como potência atraente para comércio, investimentos e turismo. Temos, portanto, o 
desafio de somar e coordenar esforços numa articulação estruturada que tenha a 
capacidade de envolver agentes públicos e privados.  
Com o mundo em transformação tão rápida, o desejo de desvendar o diferente, a 
procura do lazer pelos povos mais afluentes, a mobilidade e fome por conhecimento, 
sobretudo pela juventude, vislumbramos a condição de exercermos importante e 
decisiva atração no mundo. O Ministério da Cultura estuda os melhores instrumentos 
para a potencialização desta oportunidade, agora acentuada pelas janelas que serão a 
Copa e a Olimpíada [SUPLICY, 2013]. 

3.5. 'HARD POWER'  OU NEGÓCIOS URBANOS NA ÁREA DA 'BAIXADA' 

Importante citar que, na mesma área onde está implantado o Estúdio Kaiser de Cinema [antiga Cervejaria 
Paulista] existe ainda o prédio da antiga Cervejaria Antarctica, portanto também localizado na 'região 
histórica' da Avenida Jerônimo Gonçalves [como já dito, a referida avenida foi um dos primeiros referenciais 
viários da cidade, no seu entorno foram instalados ao longo do tempo inúmeros edifícios, equipamentos e 
complexos comerciais, industriais e de transporte, como, por exemplo, a estação Ribeirão Preto da Cia. 
Mogiana e seus armazéns, rotunda; fábricas de cerveja – Antarctica e Paulista, Mercado Público Municipal, 
hotéis], adquirido pelo grupo formado por quatro empresas dos Estados de São Paulo e Goiás: Grupo Cem 

Mil Empreendimentos, WGL Empreendimentos, Nassau Empreendimentos e Terral Shopping Centers — 
estes dois últimos reconhecidos no mercado nacional no setor de construção de shoppings.  

No local, cuja área seria de cinquenta e três mil metros quadrados, propagandeia-se, em 2013, que o grupo 
investirá cerca de trezentos milhões em um empreendimento 'multiuso', o Buriti Shopping – formato de 
negócio que congrega além do shopping, um hotel e torres comerciais, além de residências –, obviamente 
com a intenção de que, além dos empregos diretos e indiretos que mormente se divulga ao anunciar 
qualquer empreendimento, “o empreendimento se consolide como um importante centro de compras, lazer 
e serviços para toda região de Ribeirão Preto, com o objetivo de alavancar a economia da região”,101 até 
então previsto para 2015. 

                                                             
101 Fonte: RIBEIRÃO PRETO.ORG Buriti será o quinto shopping de Ribeirão Preto. Disponível em: 
<http://www.ribeirao-preto.org/2013/12/shopping-buriti-esta-sendo-contruido-em-ribeiraopreto.html>. Acesso em: 
20/11/2014. 
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Segundo publicado nas primeiras notícias a respeito do empreendimento – quando o projeto ainda estava 
sendo elaborado –, a pedido da prefeita Dárcy Vera [PSD], este teria a fachada preservada e um museu da 
cervejaria no local [devido ao fato de a Cervejaria ter sido referência nacional e fazer parte da história de 
Ribeirão Preto]. Para tanto, quatro estruturas originais do prédio seriam mantidas e restauradas, onde seria 
construído um 'memorial' dedicado à fabricação de cerveja na cidade, seguindo solicitação feita também 
pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural [Conpacc], que teria realizado o levantamento original 
e elaborado diretrizes de preservação do imóvel tombado ao arquiteto Edison Borges Lopes, Diretor 
Associado da Orbi Projetos e Resultados [SP], responsável pelo projeto do shopping. Além do Museu da 

Cerveja, com o fabrico de cerveja no local, "para que as pessoas pudessem ver como se dá o processo", 
haveria, ainda segundo a então Secretária da Cultura Adriana Silva, um Memorial da Fábrica, com cursos 
de história sobre o local, visando “guardar memória por ser um memorial da fábrica, do bairro”. Contudo, ela 
frisa, “é um centro de compras, que pretende ter um atrativo cultural”,102 o que, na verdade se mostrou não 
ser a intenção real dos empreendedores neste caso.  

Para tanto, a prefeita Dárcy Vera trabalha nitidamente apenas como articuladora dos interesses privados, 
em prol, discursivamente, da possível 'revitalização' que a instalação de um shopping poderia gerar na área 
central, desta vez implantado na 'baixada'. A questão que se coloca é: um shopping gera 'revitalização' de 
áreas urbanas em qual sentido? Seria papel de o governo agir como articulador ou mediador de interesses 
privados, participando de todo o processo e defendendo interesses puramente imobiliários como seus? A 
proposta de inserção de um equipamento comercial deste porte em uma área que se diz prioritária para a 
ação pública em relação à área central e à história da cidade para a qual deveria trabalhar é coerente?  

Segundo divulgado, outra reivindicação atendida teria sido a de que o prédio da antiga Cervejaria Paulista, 
localizado na mesma avenida, não fosse incluído na venda visto que, além de ser tombado pelo patrimônio 
histórico, o local abriga, como já colocado, o Estúdio Kaiser de Cinema. O pedido da prefeita teria como 
fundamento, à época de negociação, o fato da administração municipal ser parceria do projeto desenvolvido 
e ter interesse em ampliá-lo.103 Anuncia-se, que para a construção do novo Shopping, oitenta por cento do 
antigo prédio seria demolido, o que teve início em dezembro de 2013: sobre os museu da cerveja e o 
memorial da fábrica, nada mais foi divulgado. 

                                                             
102 Entrevista concedida à pesquisadora em outubro de 2012. 
103 Fonte: RIBEIRAOPRETOONLINE. Prédio da Antiga Cervejaria Antarctica é comprado pelo grupo União dos 
Investidores de Ribeirão Preto. Disponível em: <http://www.ribeiraopretoonline.com/marketing-negocios/predio-da-
antiga-cervejaria-antarctica-e-comprado-pelo-grupo-uniao-dos-investidores-de-ribeirao-pret/30022>. 
Acesso em: 12/10/2009. 
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Figura 203 – Imagem tridimensional do Buriti Shopping, a ser construído na região da Avenida Jerônimo Gonçalves, 
devido à conversão do antigo prédio da Cervejaria Antarctica em edifício multifuncional: à frente o shopping, torres 
comerciais e residenciais ao fundo, em área a ser demolida. Fonte: SKYSCRAPERCITY. Disponível em: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1457987&page=120>. 
 

 
 
Figura 204 – Imagem perspectivada de proposta de fachada do Buriti Shopping, Avenida Jerônimo Gonçalves. 
Fonte: SKYSCRAPERCITY. Disponível em:  
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1457987&page=120>. 
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3.6.  NEGÓCIOS URBANOS: O PAPEL DA SECRETARIA DA CULTURA DE 2009 A 2012 

Conforme estabelecido no Plano Municipal de Cultura, a cidade de Ribeirão Preto está 
qualificada para atuar como Sistema de Cultura uma vez que corresponde à prática de 
gestão solicitada pelo Governo Federal.  
O Sistema Nacional de Cultura é um processo de articulação, gestão e promoção 
conjunta e coordenada de iniciativas, na área cultural, entre governos federal, 
estaduais e municipais e destes com a sociedade civil, com o objetivo de implementar 
uma política pública de cultura democrática e permanente, visando o desenvolvimento 
do setor, com pleno exercício dos direitos e acesso às fontes da cultura nacional. 
O Acordo de Cooperação Federativa é um instrumento que estabelece condições 
institucionais e instrumentais para a implantação do SNC. Para que um município 
possa aderir ao Sistema junto ao seu Estado e à União o mesmo precisa estar 
consolidado enquanto Sistema Municipal de Cultura, devendo ter para isso: 
 
a) Uma Secretaria Municipal à frente da gestão cultural;  
b) Um Fundo Pró-Cultura para a gestão financeira;  
c) Um Conselho Municipal de Cultura;  
d) Um Plano Municipal de Cultura  
e) Ter realizado sua Conferência Municipal de Cultura.  
 
O Município de Ribeirão Preto já solicitou a assinatura do Acordo de Cooperação junto 
ao Ministério da Cultura e aguarda tramitação dos documentos e finalização do 
processo para início da parceria cooperada [RIBEIRÃO PRETO, 2014].104 
 

A situação descrita acima, constante no portal da Secretaria Municipal da Cultura, do governo municipal de 
Ribeirão Preto [Dárcy Vera, PSD, 2009-203] resulta especialmente da atuação da ex-Secretária Municipal 
da Cultura, Adriana Silva que, à frente da Secretaria, encabeçou as principais articulações desta com o 
governo federal, estadual, sociedade civil e demais Secretarias, correspondendo assim, como dito, "à 
prática de gestão solicitada pelo Governo Federal". Como já mencionado, Ribeirão Preto foi eleita, em 
agosto de 2009, a Capital Brasileira da Cultura [CBC] 2010105, a quinta cidade a receber o título após Olinda 
[PE], em 2006, São João Del Rey [MG], em 2007, Caxias do Sul [RS], em 2008, e São Luís do Maranhão, 
em 2009.  

                                                             
104 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão Preto. Sistema Municipal de 
Cultura. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/sistema/i14sistema.php>. Último acesso em: 
20/11/2014.  
105 Teriam entrado na concorrência as cidades: Bento Gonçalves [RS], Campo Mourão [PR], Gramado[RS], Paranaguá 
[PR], Prados [MG], Lapa[PR], Paraty[RJ], Santo Amaro[BA] e Senador Pompeu [CE]. A CBC é um projeto 
desenvolvido desde o ano 2003 pela Organização Capital Brasileira da Cultura, com o objetivo de promover e divulgar 
a diversidade cultural brasileira, fomentando a utilização da cultura como ferramenta de desenvolvimento social e 
econômico. Conta com o apoio dos ministérios da Cultura e do Turismo, Bureau Internacional de Capitais Culturais, 
Discovery Networks, SESC SP e do Banco da Amazônia, na edição de 2009. Fonte: CBC.ORG. Disponível em: 
<http://www.capitalbrasileiradacultura.org/cbc/?Url=Noticia2009_08_31>.  
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A cidade se destacaria, e assim o título adquirido se justificaria, também devido a sua produção artística e 
cultural, infraestrutura urbana e patrimônio com diversas instituições, museus, espaços culturais e teatros: 
possui diversos atrativos turísticos com parques públicos [aproximadamente dez parques no total], feiras de 
artesanato, centros de exposições e de congressos e o chamado Quarteirão Paulista, na Praça XV de 
Novembro, onde se encontram o Theatro Pedro II, um dos mais antigos do Brasil, e a tradicional choperia 

Pinguim. O Encontro Nacional de Folias de Reis; Dança Ribeirão, considerado um dos maiores festivais de 
dança do país; Salão Brasileiro de Belas Artes; Feira Nacional do Livro, Salão Nacional de Humor; Festival 
Tanabata, que marca a importante presença da emigração japonesa; e a Orquestra Sinfônica de Ribeirão 
Preto, com mais de setenta anos, são alguns dos principais eventos do 'calendário cultural ribeirão-pretano', 
especialmente após a gestão de Antonio Palocci Filho [PT, 1993-1996 e 2001-2002]. 

Célio Turino, à época da eleição da cidade para Capital Brasileira da Cultura, era Secretário da Cidadania 
Cultural do Ministério da Cultura onde, desde junho de 2004, desenvolvia o conceito e implementava os 
Pontos de Cultura  através do Programa Cultura Viva, do Governo Federal [a ser discutido].  No mesmo dia 
da divulgação da escolha da cidade, segundo Turino, teria sido lançado, em conjunto com a prefeitura, um 
edital para seleção de dez Pontos de Cultura e um Pontão, abrindo a possibilidade de um total de R$ 
2.700.000,00 em investimento direto [50% seriam do governo federal e 50% da prefeitura, em um exemplo, 
segundo ele, "de ação compartilhada entre governos, independente de partidos políticos"]. Turino coloca 
ainda que muito mais viria depois disso, visto que a cidade também apresentou, à época, seu plano de 
investimento na cultura para os próximos dez anos106: "confio que Ribeirão será outra depois de viver este 
ano como Capital Brasileira da Cultura."107 

3.6.1. CULTURA VIVA: A QUESTÃO DOS PONTOS DE CULTURA EM RIBEIRÃO PRETO 
 

Em 2011, os Pontos de Cultura, como são chamadas as iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil 
que firmaram convênio com o Ministério da Cultura – MinC – e, por meio de seleção por editais 

                                                             
106Levantamento realizado por TINCANI e FERREIRA [2011] mostra que a maioria da população [58% dos 
entrevistados] de Ribeirão Preto não concorda com o título Capital da Cultura 2010 pelos seguintes motivos [em 
ordem decrescente de respostas]: falta de investimentos/manutenção do poder público, falta de eventos, vocação para 
agricultura, ausência de interesse da população, vocação comercial, ausência de escolas, ausência de equipamentos 
públicos, violência e, por último, políticos não atuantes. Ainda dentro desta pesquisa empreendida inicialmente pela 
Rede de Cooperação Identidades Culturais, da Secretaria da Cultura, em levantamento sobre como a população 
define bem cultural, grande parte dos que afirmaram saber o que é um bem cultural o relacionou a algo material 
compreendido pelo patrimônio edificado, o que talvez, segundo divulgado no relatório, justifique porque 58% dos 
entrevistados não veem a cidade como Capital da Cultural: a defesa do título estaria sustentada na diversidade da 
produção de projetos culturais, e não apenas nos bens edificados e sua preservação. 
107 Entrevista de Célio Turino em 11/02/2010. Fonte: VERMELHO.ORG. Disponível em: 
<http://www.vermelho.org.br/noticia_print.php?id_noticia=124101&id_secao=11>. 
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públicos, tornaram-se responsáveis por articular e impulsionar as ações já existentes nas 
comunidades, seriam divididos, em Ribeirão Preto, em três níveis de Convênio [Municipal, Estadual e 
Federal], sendo os seguintes Pontos beneficiados e respectivos tipos de convênio: 

 
Convênio Governo do Estado e MinC 
 
- Cauim 
- Dança Vida 
 - Centro Cultural Orunmilá 
- Olhos D´água 
 
Convênio Governo Municipal e MinC 
 
- Sibipiruna - Pontão de Cultura Ribeirão Preto 
- Ponto de Cultura Mosaico dos Bambas 
 - Ponto de Cultura Ribeirão em Cena Inclusão sociocultural 
- Ponto de Cultura Projeto Kabuki 
- Ponto de Cultura Filhos de Bimba - Escola de Capoeira: Resgate e difusão da 
Capoeira Regional e sua Manifestações Culturais 
- Ponto de Cultura Projeto Dandhara 
- Ponto de Cultura Projeto Ponto de Cultura Transformar 
- Ponto de Cultura Cantecoral 
- Ponto de Cultura Oficinas de Cultura e Arte 
 
Convênio com o Governo Federal 
 
- Pontão de Leitura Palavra Mágica 
 

Em 2014, conforme página virtual da Secretaria Municipal da Cultura — tendo agora como Secretário 
Alessandro da Silva Firmino [Maraca] — divulga-se os quatro pontos de cultura restantes, apenas por meio 
de parceria com o Governo Estadual, ao mesmo tempo em que anuncia a possibilidade de abertura de 
edital para mais Pontos de Cultura [inclusive para o que seria o gestor da Rede de Pontos, o Pontão]. A 
situação reflete, contudo,  uma política de 'desmanche' destas e outras ações alcançadas na gestão 
anterior não apenas da Secretaria Municipal da Cultura, mas do Ministério da Cultura como um todo: 

 
A Prefeitura Municipal pleiteou junto ao Ministério da Cultura convênio para adesão ao 
projeto e está prevista para o início de março, a abertura de edital para a seleção de 
novos 10 Pontos de Cultura para a cidade de Ribeirão Preto. O convênio prevê ainda 
a seleção de um Pontão de Cultura que passaria a ser o gestor da Rede de Pontos.  
O investimento nesta iniciativa é de R$ 2 milhões, ao longo de três anos e podem 
participar instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 
que realizam ações culturais há mais de dois anos no município e que contribuam 
para a inclusão social e construção da cidadania, seja através da geração de emprego 
e renda ou por meio de ações de fortalecimento das identidades culturais. 
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Convênio Governo do Estado e MinC 
- Cauim 
- Dança Vida 
- Centro Cultural Orunmilá 
- Olhos D´água 
 
Convênio com o Governo Federal 
- Pontão de Leitura Palavra Mágica 
 

Coloca-se que a presença do Programa Cultura Viva — elaborada desde a primeira gestão do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva [PT, 2003 – 2010], durante a gestão de Gilberto Gil no Ministério da 
Cultura [2003 – 2008] — em Ribeirão foi consolidada com a criação de uma Rede de Pontos de Cultura, 

gerida pelo Pontão de Cultura Sibipiruna. O primeiro e segundo anos do convênio [2011 e 2012], segundo a 
então coordenadora do Pontão, Luciana Rodrigues,   

foi marcado por um aprendizado mútuo em que os pontos/pontão de cultura e o poder 
público se depararam com os desafios de desenvolver fazeres culturais 
interconectados e de forma horizontal, que exigiam uma atuação integrada e 
materializassem a proposta de rede. No meio do caminho, alguns problemas e 
dificuldades foram encontrados, mas cuidados sistematicamente de modo que o 
processo de implantação não se perdesse. Como horizonte, queríamos mostrar à 
cidade o que de mais bonito a rede de pontos de cultura poderia oferecer, ou seja, o 
compromisso com a execução de ações culturais responsáveis e que repercutissem 
positivamente no cotidiano das comunidades. 

O segundo ano de convênio [2012] foi um marco, na medida em que foram 
consolidadas ações que se propuseram a empoderar, estimular a autonomia e 
desenvolver o protagonismo social de atores culturais. Pontos e Pontão, cada qual a 
seu modo, tiveram seu potencial de ação expandido. E esse potencial de ação pode 
ser medido pela ampliação do número de vagas em cursos e oficinas, pela aquisição 
de equipamentos que potencializaram o alcance de sua ação, pela diversificação de 
suas atividades e fazeres artísticos, pelo oferecimento de cursos técnicos de iniciação 
e aprimoramento, além da ampliação da quantidade de espetáculos produzidos e da 
rede de parcerias e contatos, todos sustentados pela estabilidade financeira gerada 
com a remuneração adequada de seus recursos humanos.  

É importante ressaltar que cada um dos itens listados acima não esteve presente 
apenas no segundo ano. Essa ampliação do potencial de ação foi uma tônica ao longo 
dos três anos. Mas com a experiência do trabalho conquistada no primeiro ano do 
convênio e a tranquilidade do segundo ano [principalmente considerando o atraso do 
repasse no terceiro], isso ficou mais evidente.108 
 

                                                             
108 Entrevista sobre Por que a Prefeitura abandonou os Pontos de Cultura? Fonte: MARCOSPAPA.COM.BR 
Disponível em: <http://www.marcospapa.com.br/2014/05/por-que-prefeitura-abandonou-os-pontos-de-cultura/>. 
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O terceiro ano do convênio [2013], segundo a coordenadora do pontão e da rede, foi marcado pelo atraso 
de mais de seis do repasse dos recursos públicos – atraso este que deve ser creditado, sobretudo, ao 
Ministério da Cultura [Minc]. A Rede de Pontos teria sido bastante prejudicada naquele ano, visto que 
muitas das atividades previstas não puderam ser iniciadas sem a certeza de quando se efetuaria o 
pagamento: mesmo assim, segundo Luciana Rodrigues, muitos pontos/pontão se arriscaram e realizaram o 
que estava previsto e continuaram os trabalhos em suas bases. Ao analisar a importância e a contribuição 
da presença do Programa Cultura Viva em Ribeirão, a coordenadora coloca que 

[...] Não podemos ser ingênuos no sentido de achar que foi uniforme o engajamento 
de cada ponto de cultura em se relacionar com a sua base, assim como em participar 
do trabalho conjunto da rede municipal. No entanto, foi justamente a possibilidade de 
trabalhar em conjunto que abriu espaço para um diálogo, no qual um ponto de cultura 
pôde auxiliar na elaboração e execução do trabalho do outro; pôde dividir um mesmo 
palco e plateia; pôde trocar informações, dividir demandas e conhecer mais a fundo o 
que o outro faz. Creio que temos, ainda, muito a caminhar em relação a uma 
perspectiva de rede em que os fazeres artísticos de um componham com os do outro, 
em que haja uma disposição tal para surgirem propostas realmente orgânicas entre os 
fazeres dos pontos.   

Assim, foi considerado que os Pontos de Cultura foram criados em um momento em que a Cultura de 
Ribeirão passava por uma "dinamização absolutamente necessária e esperada"109. Trata-se de um 
consenso que a figura de Adriana Silva como Secretária da Cultura, ao encabeçar ações que colocavam a 
produção cultural local 'em cena' — como a realização da Conferencia Municipal de Cultura [a primeira 
ocorreu em 2005, a segunda em 2009 e a terceira em 2013], a elaboração do Plano Municipal de Cultura 

[aprovado em 2010], a criação da Rede de Cooperação e Identidades Culturais [2010-2012], a criação da 
própria Rede de Pontos [2011] e do Programa de Incentivo Cultural – PIC110 [com o primeiro edital sendo 
lançado em 2009 e, na sequência, em 2010, 2011, 2012 e 2013 – não existindo edital lançado em 2014, na 
gestão de Maraca], entre outras.  

Como exemplos de organização da sociedade civil que, segundo Luciana Rodrigues, teria tido um 
importante papel por pautar demandas e buscar um 'novo olhar' do poder público para o cenário cultural, 
tem-se a criação do Movimento Pró-Arena111, as disputas pelo aumento do orçamento da Secretaria de 

                                                             
109 Entrevista sobre Por que a Prefeitura abandonou os Pontos de Cultura? Fonte: MARCOSPAPA.COM.BR 
Disponível em: <http://www.marcospapa.com.br/2014/05/por-que-prefeitura-abandonou-os-pontos-de-cultura/>. 
110 Concurso cujo objetivo seria selecionar projetos artísticos a serem premiados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto por meio da Secretaria Municipal da Cultura, com inscrições no Departamento de Atividades Culturais, análise 
por Comissão Especial de Seleção composta de técnicos, designada especificamente para este fim, aprovada pelo 
Conselho Municipal da Cultura. Editais disponíveis em: RIBEIRÃO PRETO, 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/inc-cultural/edital2009/i14incentivo2009.php>. 
111 Tratando-se de um movimento apartidário realizado por artistas e produtores que desejam a revitalização e 
ocupação do Teatro de Arena Jayme Zeiger. Através deste movimento, a sociedade civil visaria discutir a importância 
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Cultura nas Conferências citadas — visto que, em 2009, à época de elaboração do PMC, o orçamento da 
Secretaria da Cultura correspondia a 1,4% do orçamento geral de Prefeitura e a meta seria fixar em, no 
mínimo, 2% —, a reivindicação da criação de um programa como o PIC. Tudo isso, segundo Luciana 
Rodrigues, teria contribuído para uma mudança positiva da vida cultural da cidade.  

Neste contexto, segundo a visão da coordenadora, 

Uma série de ações propostas pelos pontos começa a ser desenvolvidas com muito 
mais continuidade e diversidade, sem depender necessariamente de um voluntário ou 
de uma remuneração que ficasse aquém do que era necessário ao profissional. E 
quem trabalha com cultura sabe bem que a continuidade das ações é um dos nossos 
grandes desafios. Mais do que mudar a vida cultural da cidade, esperávamos 
transformar positivamente a vida das comunidades atendidas e beneficiadas com a 
criação dos pontos. Esse sempre foi nosso público-alvo. Em relação ao trabalho do 
Pontão especificamente, passamos a apoiar, financeiramente e com toda 
infraestrutura material e humana necessária, uma série de iniciativas na cidade, desde 
de grupos e coletivos independentes aos projetos apoiados pelo PIC e, obviamente, a 

                                                                                                                                                                                      
deste espaço e realizar eventos para apresentar os projetos artísticos primeiramente da cidade e posteriormente criar 
uma agenda de eventos onde haveria uma mescla de trabalhos consagrados nacionalmente e de projetos locais. A 
ação iniciou-se devido aos problemas de infraestrutura e de equipamentos do Teatro de Arena, [motivos que levaram 
à não-realização do Sesc’n Blues, evento já tradicional na cidade] e que exigia uma ampla reforma. Esta foi iniciada 
em 2012, após inclusão do Projeto, pela então secretária da cultura, Adriana Silva, no orçamento municipal — a 
reforma estava antes condicionada à captação de recursos externos, pois não estava prevista no orçamento da 
Prefeitura, porém devido ao insucesso na captação, foi realizada com recursos públicos. A Reforma e Revitalização do 
Espaço Cultural Teatro de Arena Jaime Zeiger sofre, enfim, atraso de um ano e três meses, após gastos de um milhão 
e duzentos mil reais, e o Teatro de Arena é reaberto em fevereiro de 2014.   
Envolvendo a área onde está implantado o Teatro de Arena desde a sua construção [em 1969], o Morro do São Bento 
[criado como Parque Municipal Morro do São Bento em 1995, constituindo-se em um complexo de áreas verdes - 
Bosque Municipal Fábio Barreto -, Conjunto Cultural Antônio Palocci - Teatro Municipal, Teatro de Arena, Casa da 
Cultura, Casa do Rádio Amador e espaços esportivos - Conjunto Poli-Esportivo Elba de Pádua Lima - Cava do 
Bosque] foi objeto de um amplo projeto de ‘revitalização’ através de parceria com a iniciativa privada e também por 
meio da Secretaria da Cultura que, na figura de Adriana Silva, captou tais investimentos. A primeira etapa do projeto – 
entregue em 2010, referente ao novo calçamento no jardim que contorna a Casa da Cultura e sede da Secretaria da 
Cultura, além do plantio de vegetação nativa no local – teria sido concretizada com a participação da AEAARP-
Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, que elaborou o projeto, e da empresa 
construtora paulistana Chemim, que executou o novo calçamento. Segundo a prefeita Dárcy Vera, à época da entrega 
da primeira fase do projeto, seria necessário captar ainda de três a quatro milhões de reais para todo o projeto, e a “lei 
que estabelece isenção de impostos é uma excelente oportunidade para realizarmos essa obra que criará um lugar 
maravilhoso de convivência para nossa população, com muitas áreas de lazer, de alimentação e de manifestações 
culturais. Será um marco para a cidade, uma referência para o ribeirão-pretano”.  
Fonte: REVIDE. Entregue primeira etapa da revitalização do Morro São Bento. Disponível em:  
<http://www.revide.com.br/gerais/morro-de-sao-bento/>. 
Em 23/11/2012 era anunciado, contudo, uma liminar do Tribunal de Justiça paralisando a ‘revitalização’ do Morro São 
Bento, por falta de um conselho gestor: a liminar buscava obrigar a prefeitura a criar o conselho com participação de 
membros da sociedade e do poder público, e teria como objetivo preservar os ecossistemas naturais, recuperar as 
áreas degradadas, promover a educação ambiental, além de acompanhar recursos financeiros – como colocava a lei 
que o criou. Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO. Liminar para revitalização do morro São Bento em Ribeirão 
Preto. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/1189694-liminar-para-revitalizacao-do-morro-sao-bento-em-
ribeirao-preto.shtml>.  
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rede de pontos. Temos certeza que muitas ações, tanto no centro da cidade quanto 
em bairros periféricos, não aconteceriam ou aconteceriam de forma mais precária não 
fosse a presença do Pontão.112 

 

 
Figura 205 – Imagem do evento de inauguração do Teatro de Arena Jaime Zeiger, em fevereiro de 2014. Fonte: 
Página do Teatro de Arena Jaime Zeiger Ribeirão Preto-SP no facebook. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/teatrodearenarp?fref=ts>. Acesso em: 21/11/2014. 

Salienta-se que as entidades que foram reconhecidas como os pontos de cultura somente o foram por já 
desenvolverem trabalhos em suas bases, visto que o princípio fundamental do programa Cultura Viva seria 
reconhecer ‘quem já existe e trabalha’, e não criar algo ‘do nada’. Com o fim do convênio [em 2014], a 
expectativa seria a de que os pontos de cultura local continuariam desenvolvendo o trabalho que já 
desenvolviam, mas que teria expandido quando integraram o convênio. Luciana Rodrigues pondera que 
“pode ser que a quantidade e a diversidade de oficinas diminuam, que o número de usuários diminuam, que 
também diminuam o número de locais onde atendiam… enfim, pode ser que tudo isso ocorra, pois cada 
entidade/ponto de cultura é autônoma, tem seu próprio modo de funcionar e pode ser mais ou menos 
atingida com o término do convênio. Mesmo considerando tudo isso, não podemos negar que pode 
acontecer um retrocesso de todo o potencial de ação conquistado”.  
                                                             
112 Entrevista sobre Por que a Prefeitura abandonou os Pontos de Cultura? Fonte: MARCOSPAPA.COM.BR 
Disponível em: <http://www.marcospapa.com.br/2014/05/por-que-prefeitura-abandonou-os-pontos-de-cultura/>. 
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Para a ex-coordenadora, que passa a integrar a equipe do IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criativas 

e Identidades Culturais [2012]113, coordenando a área de gestão de entidades culturais do mesmo, ao lado 
de Adriana Silva [presidente],  

Vivenciar agora o fim formal da Rede de Pontos de Cultura é um pesar. 
Recentemente, a Secretaria Municipal da Cultura divulgou nas redes sociais um ofício 
do Ministério da Cultura, contendo a informação de que haverá um novo convênio 
ainda este ano, com duração reduzida [de um ano de convênio com os Pontos]. Um 
pesar esta redução porque, pela nossa experiência, a viabilização do trabalho em rede 
iniciou-se quando estávamos finalizando primeiro ano de convênio.114 
 

Importante mencionar que a meta do Programa Cultura Viva nunca foi estruturar espaços para que as 
atividades culturais desenvolvidas pelos Pontos de Cultura  pudessem acontecer, mas sim, como coloca 
seu idealizador, 

[...] estabelecer novos parâmetros de gestão e democracia entre Estado e Sociedade. 
No lugar de impor uma programação cultural ou chamar os grupos culturais para 
dizerem o que querem [ou necessitam], perguntamos como querem. Ao invés de 
entender a cultura como produto, ela é reconhecida como um processo [...] Ponto de 
Cultura é um conceito de política pública. São organizações culturais da sociedade 
que ganham força e reconhecimento institucional ao estabelecer uma parceria, um 
pacto, com o Estado. Aqui há uma sutil distinção: o Ponto de Cultura não pode ser 
para as pessoas, e sim das pessoas; um organizador da cultura no nível local, 
atuando como um ponto de recepção e irradiação de cultura. Como um elo na 
articulação em rede, o Ponto de Cultura não é um equipamento cultural do governo, 
nem um serviço. Seu foco não está na carência, na ausência de bens e serviços, e 
sim na potência, na capacidade de agir de pessoas e grupos. Ponto de Cultura é 
cultura em processo, desenvolvida com autonomia e protagonismo social” [TURINO, 
2010, p. 52].   
 

Explica-se, pois a primeira estratégia elaborada pelo governo Lula, que tinha Gilberto Gil como seu Ministro 
da Cultura, previa a construção de espaços físicos, as Bases de Apoio à Cultura [BAC] – pequenos centros 
culturais pré-moldados que seriam instalados em bairros periféricos de diversos municípios pelo Brasil – 
como o foi em Ribeirão Preto, conforme já citado. Segundo Célio Turino [2013], “este era um caminho que 
beneficiava a ´estrutura´ em detrimento do ´fluxo´, o cimento e o ferro no lugar da pulsação”. Segundo o 
mesmo, ainda,  

                                                             
113 Segundo sítio eletrônico do Instituto, a meta do mesmo seria a de criar Redes de Gestão Cooperada entre cidades 
ligadas geograficamente e/ou culturalmente a fim de colaborar na elaboração do Inventário de Referências Culturais 
das cidades brasileiras e atuar na difusão da Economia Criativa, qualificando técnicos para a aplicação dos programas 
e ações. Fonte: IPCCIC. Disponível em: <http://www.ipccic.com.br/site/index.php/ipccic/meta>. Último acesso em: 
21/11/2014.  
114 Entrevista sobre Por que a Prefeitura abandonou os Pontos de Cultura? Fonte: MARCOSPAPA.COM.BR 
Disponível em: <http://www.marcospapa.com.br/2014/05/por-que-prefeitura-abandonou-os-pontos-de-cultura/>. 
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O Ponto de Cultura não se enquadra em fôrmas; nem é erudito nem é popular; 
também não se reduz à dimensão da ‘cultura e cidadania’ ou ‘cultura e inclusão 
social’. Ponto de Cultura é um conceito. Um conceito de autonomia e protagonismo 
sociocultural. Na dimensão da arte, vai além da louvação de uma arte ingênua e 
simples, como se ao povo coubesse apenas o lugar do artesanato e do não elaborado 
nos cânones do bom gosto. Pelo contrário, busca sofisticar o olhar, apurar os ouvidos, 
ouvir o silêncio e ver o que não é mostrado [TURINO, 2010. p. 16]. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A primeira intenção de implantar o programa em Ribeirão Preto teria ocorrido em 2004, quando teria sido 
proposto ao então Prefeito da cidade, Gilberto Maggioni, por José Antônio Lages – vereador à época da 
inauguração das BAC's e futuramente peça fundamental no diálogo com o MinC para a implementação da 
Rede de Pontos na cidade –, que a prefeitura tomasse a iniciativa de trazer o programa para Ribeirão Preto. 
O diálogo com o MinC teria sido interrompido e, durante o mandato do prefeito Gasparini [2005-2008], nada 
teria sido realizado nesse sentido e a cidade continuaria a esperar  “um programa cultural que iniciasse o 
debate com novas perspectivas de políticas culturais, que entendesse a produção cultural de forma mais 
orgânica, para além da produção de eventos de substratos artísticos e suas estruturas” [PASCHOALICK; 
RODRIGUES, 2014]. 

A volta deste diálogo teria ocorrido em 2009, quando agentes culturais da sociedade civil, o Conselho 
Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto articularam-se em torno da proposta de 
instituir uma rede de Pontos de Cultura na Cidade. Foram realizadas reuniões com a equipe do MinC, entre 
eles o próprio Célio Turino – então coordenador do programa –, nas quais foi discutido o processo de 
solicitação do convênio [PASCHOALICK; RODRIGUES, 2014, p. 4]. O processo que daí decorreu encontra-
se detalhadamente explicitado no artigo de Paschoalick e Rodrigues, acima mencionado, inclusive relativo a 
disputas sobre qual o órgão que seria responsável pelo projeto, visto que, inicialmente, a secretária Adriana 
Silva propôs que o Pontão ficasse sobre responsabilidade da Secretaria, enquanto Célio Turino entendia a 
necessidade de que tais ações fossem geridas pela sociedade civil.  

Por fim, Associação Amigos do Memorial da Classe Operária – UGT teria resolvido entrar na disputa pelo 
projeto do Pontão de Cultura após articulações realizadas internamente pelo Seminário Gramsci [grupo de 
estudos sobre as teorias políticas do pensador marxistas, italiano, Antônio Gramsci], participando do edital 
do Pontão como AAMCO-UGT, da qual o professor Lages era, então, vice-presidente. Foi o vencedor do 
edital, constituindo-se, então, como Pontão Sibipiruna.115 PASCHOALICK e RODRIGUES [2014] colocam 
ainda que 

                                                             
115 Paschoalick e Rodrigues [2014] colocam que “todo processo de elaboração do edital e estabelecimento dos 
convênios foi acompanhado de perto pelo Conselho Municipal de Cultura [CMC], por outros atores da sociedade civil e 
agentes do MinC, tendo sido um processo transparente e participativo. Contudo, nem todo o processo de 
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Seguiu-se a apreciação do edital e a Rede de Pontos de Cultura da cidade foi 
instituída. Estava iniciado um processo que, durante três anos, fomentaria centenas de 
ações, entre oficinas permanentes e esporádicas, cursos, apresentações, mostras, 
festivais, dentre outras ações culturais. Atenderia a um público na casa dos milhares, 
entre alunos e espectadores. Faria efervescer a cena cultural da cidade, dando 
suporte estrutural, conceitual, organizacional e profissional aos grupos fazedores de 
cultura locais. 

Os Pontos de Cultura surgem, então, no contexto cultural de Ribeirão Preto com a 
missão de fortalecer grupos e iniciativas culturais já existentes na cidade. O apoio do 
MinC e da Secretaria Municipal de Cultura vem sob forma de repasses financeiros, 
suporte técnico e institucional, dando estrutura ao desenvolvimento das ações, à troca 
de informações e ao intercâmbio entre as entidades e diferentes comunidades 
culturais e suas manifestações. 

Os três anos de convênios estabelecidos entre os grupos fazedores de cultura da 
cidade e o poder público, possibilitaram um salto qualitativo e quantitativo no que 
tange ao alargamento do diálogo cultural; da participação e sustentabilidade, em seu 
conceito mais amplo de envolvimento de uma multiplicidade de agentes; da 
articulação entre diferentes instâncias; da constituição de redes de parceria; da 
sistematização de metodologias de trabalho e de formas de repasse do “saber-fazer” 
produzido. Tal alargamento das questões que envolvem o campo de produção cultural 
está em comum acordo com perspectivas conceituais do que se entende o 
desenvolvimento de uma “Democracia Cultural” [PASCHOALICK; RODRIGUES, 2014, 
p. 4-5]. 

 

Segundo apontam em artigo já citado, “o público atendido nessas comunidades culturais praticamente 
dobrou, podendo ser observado um aumento de 92% do número de pessoas com acesso direto aos bens e 
eventos culturais produzidos.” [ver gráficos das Figuras 206 e 207] “Esse aumento significativo do acesso 
representa, da mesma forma, um mecanismo para formação de público para a área cultural e formação de 
agentes culturais.  Paralelamente a esse salto quantitativo do público atendido, observa-se também o 
aumento das atividades desenvolvidas em 59,5%, e do número de profissionais contratados, sendo 67 
novos agentes culturais entre funcionários regulares e ‘oficineiros’” [PASCHOALICK; RODRIGUES, 2014, p. 
5]. 

                                                                                                                                                                                      
implementação da Rede de Pontos teve amplo apoio do poder público como um todo ou um diálogo aberto direto com 
a sociedade civil. Cabe-se ressaltar que, um programa como o “Cultura Viva”, para que venha a atingir de fato suas 
metas conceituais [autonomia, protagonismo e empoderamento], via de regra, deveria contar com significativo apoio 
do poder público e amplo debate e participação da sociedade civil em todo o seu processo.” 
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Figura 206 – “Quantidade do público beneficiado diretamente no início da implantação da rede de Pontos de Cultura 
de Ribeirão Preto, em 2010, e ao final do convênio, em 2013” [PASCHOALICK; RODRIGUES, 2014, p. 5]. 
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Figura 207 – “Índices da Produção Cultural beneficiada ou produzida durante os três anos de duração da rede de 
Pontos de Cultura de Ribeirão Preto.” [PASCHOALICK; RODRIGUES, 2014, p. 7]. 
 

Complementando, ainda, a atuação dos Pontos de Cultura da cidade de Ribeirão Preto, importante colocar 
o movimento destes no sentido de criação, por exemplo, de um Coletivo de Articulação do Fórum Social de 

Ribeirão Preto, cuja primeira reunião ocorreu no Memorial da Classe Operária – UGT. O objetivo da reunião 
teria sido, segundo publicado na Edição Inaugural da Revista do Pontão de Cultura de Ribeirão Preto – 
2012, Caiu na Rede, é Ponto!: “construir um evento pujante, capaz de articular e propor alternativas 
concretas para as mais diversas demandas sociais existentes.” Na abertura do evento, realizado nos 
Estúdios Kaiser de Cinema no dia dezessete de junho de 2012, houve apresentação do vídeo-
documentário, intitulado Ribeirão Preto e suas muralhas, que abordou a temática da Moradia e do processo 
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de Desfavelamento realizado na Zona Norte da cidade. No dia dezoito foram realizados grupos de trabalhos 
sobre diferentes temas [meio ambiente, moradia, planejamento urbano, democracia participativa, 
drogadição, saúde mental etc.] e, no último dia do evento, teria havido uma plenária final para aprovação 
das propostas elaboradas em cada grupo de trabalho: segundo divulgado, ao todo houve apresentações de 
dez grupos, sendo cinco deles Pontos de Cultura.  

A publicação fala também sobre o já citado Movimento Pró-Arena [inaugurado em agosto de 2010], que 
surgiu diante do descaso com a manutenção e a preservação do Teatro de Arena Jayme Zeiger, em 
sucessivas gestões do Poder Público local: em pouco mais de um ano o Movimento teria realizado oito 
Ações Multiculturais, no próprio teatro, e teria recebido um número cada vez maior de participantes 
envolvidos na realização destas. Além disso, o Movimento teria participado de uma série de reuniões, junto 
ao Poder Público local, para deliberar e encaminhar ações referentes à reforma do Teatro de Arena, que 
teve como consequência positiva o também já citado encaminhamento do projeto de “Revitalização” Teatro 

de Arena Jayme Zeiger de Ribeirão Preto ao Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado da 

Cultura [ProAC/SP – ICMS], para reforma e adequação para uso dos sanitários públicos, os camarins e a 
rampa de acesso ao palco. Como dito, a reforma foi realizada pelo poder público, e entregue com um ano e 
três meses de atraso, causando assim um grande intervalo de ações culturais no local. 

Em reunião ocorrida dia 05/08/2013116 – quando Maraca já havia tomado posse como Secretário da 
Cultura, portanto – vários professores e atuantes dos Pontos de Cultura se reúnem no então Ponto de 

Cultura Ribeirão em Cena para discutir a importância de suas atuações e da renovação do convênio com o 
Ministério da Cultura, frente à possibilidade desta não acontecer na gestão de Maraca. Um dos integrantes 
do Ribeirão em Cena coloca, também, o problema observado em a Secretaria da Cultura ter atuado não 
apenas como fomentadora, mas como produtora cultural na gestão anterior. Coloca-se, assim, como 
questão principal a necessidade de formação dos grupos atuantes em criar mecanismos de 
sustentabilidade, ou seja, de não dependerem do poder público para se sustentar. Cita-se o exemplo do 
sistema Fora do Eixo que, em Ribeirão Preto, atuaria através do Coletivo Fuligem e realizaria suas ações 
culturais à base de ‘troca de serviços’ e com uma moeda própria para tanto [‘cards’, aqui denominados 
‘fagulhas’]. Além disso, o grupo Fora do Eixo também participaria dos editais existentes para financiamento 
das ações desenvolvidas. 

Importante colocar que tal grupo surge em 2012, quando Ribeirão Preto passa a sediar uma 'virada cultural 
independente' denominada Se Vira Ribeirão, que começou a ser elaborada coletivamente após a decisão 
da prefeitura em cancelar a realização da Virada Cultural na cidade. A virada cultural independente é 

                                                             
116 Reunião presenciada pela autora. 
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constituída, enfim, através da proposta de ocupar espaços públicos de certa forma abandonados, como a 
‘baixada’ e o vão do Mercadão, organizando uma forma alternativa de evento, através de princípios — 
divulgados pela rede Fora do Eixo — como economia solidária, construção colaborativa, intervenções, arte, 
cultura e ocupação de espaço público.  

O Morro do São Bento — então em situação precária de segurança e conflitos ambientais, além dos citados 
atrasos na reforma do Teatro de Arena —, com a realização do evento, passa a ser considerado, pela 
organização das atividades, um importante polo para o desenvolvimento sociocultural da cidade: as duas 
primeiras edições do evento Se Vira Ribeirão foram realizadas na baixada, e a terceira [em 2014] no Alto 
São Bento. 

 
Figura 208 – Divulgação da Virada Cultural Independente 
2014. Fonte: SE VIRA RIBEIRÃO - Comunidade do 
Facebook.  
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/seviraribeirao?fref=ts>. 
 

 

 
 
Figura 209 – Imagem da Virada Cultural 
Independente 2014, no Morro do São Bento. Fonte: 
SE VIRA RIBEIRÃO - Comunidade do Facebook. 
Disponível em: 
<https://www.facebook.com/seviraribeirao?fref=ts>. 
 

3.6.2. ENQUANTO ISSO, NO TELHADO 

Não fazendo parte da Rede de Pontos, cabe inserir na discussão a atuação de um grupo de teatro 
específico, o Grupo Teatral Engasga Gato, por vários motivos: o primeiro deles, devido à localização da 
sede do grupo, no histórico Edifício Diederichsen. Segundo seus integrantes — os atores Fausto Ribeiro, 
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Gabriel Galhardo, Monalisa Machado, Poliana Savegnago e o músico Márcio Bá — o edifício mantém vivo 
até hoje seu caráter híbrido ao alojar toda sorte de estabelecimentos, entre estes hotel, galpão de grupo 
artístico, escola de yoga e apartamentos domiciliares. O espaço que ocupam — o último andar, ou 'telhado', 
do Edifício Diederichsen — foi anteriormente local-sede de atuação de outro grupo de teatro já citado [o 
Fora do sériO]117 por cerca de dez anos: após a saída deste, o local teria ficado vazio por mais dez anos até 
o grupo atual chegar, em 2009. Os artistas, bacharéis em teatro pelo Centro Universitário Barão de Mauá118 

                                                             
117 O Grupo Fora do sériO foi fundado em 1988 e está sediado em Ribeirão Preto desde 1991: "o trabalho Fora do 
sériO é fortificado principalmente pelo estudo da Commedia Dell’Arte, movimento teatral popular que revolucionou o 
modo de interpretar do ator, utilizando máscaras, acrobacias, dança, música, malabarismo, interação com o 
espectador, e que introduziu pela primeira vez na história do teatro a mulher em cena. Ampliando estas qualidades 
está a base de hoje: o Grupo busca a mescla de linguagens e ter experiências em espaços dos mais variados, palco, 
teatro de arena, rua, espaços alternativos, buscando a expressão e a comunicação contemporânea." É colocado, 
ainda, que o Fora do sériO "apresenta seus espetáculos, na maioria das vezes, nas ruas, nas praças, ginásios e locais 
alternativos. O espectador é o mais variado possível e geralmente nunca entrou numa sala de teatro". Inicialmente 
instalada no centro da cidade [no atual local onde está a sede do Grupo de Teatro Engasgagato], atualmente localiza-
se afastada deste, na Zona Leste da cidade, em espaço chamado Casa de Arte, e é denominada como Fora do 
sériO|Casa da Arte Multi Meios. Fonte: FORADOSERIO.NET 
Disponível em: <http://www.foradoserio.net/homeforadoserio.htm>. Acesso em: 11/07/2014. 
118 O curso [aberto em 1998] não realiza vestibular para a abertura de nova turma em 2011, em meio a protestos dos 
alunos, dos professores e da Secretária da Cultura na época, Adriana Silva, que escreve um depoimento publicado na 
página virtual [blog] dos alunos do curso, em 05 de outubro de 2011: "Assim como nas artes plásticas, o teatro em 
Ribeirão Preto tem seus ciclos bem definidos. Alguns grupos chamam a atenção pela quantidade de anos ininterruptos 
de formação e outros pela ascensão rápida em pouco tempo de atividade. Mas com certeza dois marcos são 
expressivos, a chegada do Fora do sériO com todo seu trabalho de rua, no início dos anos 1990 e a criação do Curso 
de Artes Cênicas da Barão de Mauá. Sobre o primeiro posso afirmar de dentro, pois no seu auge estava na Secretaria 
da Cultura e, sobre o segundo, confiro de muito perto os resultados pois encontro-me novamente na Cultura, desta 
vez na condição de Secretária. Em janeiro de 2009 meus primeiros encontros foram com os artistas do teatro, uma 
turma de atores críticos, bem formados, sabedores da definição de política pública de cultura. Esse senso critico não 
surge espontaneamente, se forma, em especial, dentro do universo acadêmico. O Curso de Teatro do Centro 
Universitário Barão de Mauá, não só formou atores, como motivou outros da área a se qualificarem, pois o mercado da 
cidade ficava mais exigente. Criou-se padrão de qualidade e isso é enriquecedor para qualquer lugarejo. Lamentar o 
fechamento da Faculdade de Teatro de Ribeirão Preto parece obvio sendo eu uma Secretária da Cultura, então não 
acrescenta muito no processo, mas chamo a atenção para uma outra reflexão que esta ação sugere: a cidade disse 
sim ao projeto de fomento das artes cênicas proporcionado pelo Centro Universitário Barão de Mauá, o que pode levar 
a conclusão de que a interação academia/sociedade se deu brilhantemente. Existe um indicador quantitativo para 
balizar esta assertiva, que é o numero crescente de novas companhias teatrais, mas este índice é menor do que o que 
mede a qualidade estabelecida nas relações do profissional formado, sua arte e sua cidade. De uma coisa todos 
podem ter certeza, a contribuição do Centro Universitário Barão de Mauá para a Cultura de Ribeirão Preto foi 
expressiva". O blog coloca ainda a visão da então coordenadora do curso, Mírian Fontana [integrante/sócia do grupo 
de teatro Fora do sériO, assim como alguns outros professores do curso], a respeito da razão divulgada para a não-
abertura de vagas para novas turmas [a demanda já teria sido atendida], à qual esta responde questionado: "por que, 
então, nestes dois últimos anos a cidade de Ribeirão Preto teve a felicidade de ver abertos três novos teatros: Teatro 
Minaz, Teatro Santarosa e Teatro do SESI? Por que, então, praticamente toda a classe do atual segundo ano está 
estagiando na área e temos ainda mais pedidos de estágio em teatro que não conseguimos atender?". A atriz e 
educadora coloca ainda que "a mudança ocorrida em Ribeirão Preto desde a abertura do Curso de Artes Cênicas em 
1998 é nitidamente reconhecível. Novos grupos estão instalados, vide Engasga Gato, Boccaccione, Andarilhos, 
Tertúlia. Novos profissionais estão desenvolvendo suas pesquisas nas cidades da região e inclusive na cidade de São 
Paulo – Fernando Aveiro no CPT, com Antunes Filho. Ex-alunos estão desenvolvendo suas pesquisas de Mestrado, 
vide Marina Madeira [Universidade Federal de Natal] e Nathália Araújo [Sorbonne]. E mais, e mais exemplos podem 
ser dados. O CBM poderia colher os frutos desta iniciativa que lhe é legítima, realizada pelo inspirado Prof. Dr. Nicolau 
Dinamarco Spinelli. Mas não o fez, passou como um trator em cima da própria plantação." Disponível em: 
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de Ribeirão Preto, contam que montaram um espetáculo em Campinas e, a partir deste momento, se 
formou o grupo.  

Devido à permanência no centro e ao estudo desta necessária integração [entre teatro e a cidade] teria sido 
desenvolvido o Projeto ReviraRua – reconhecendo o centro da cidade que, contemplado pelo ProAC 
ICMS/2011 e ICMS/2012  — teve o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e 
Programa de Ação Cultural 2011119 —, já ocorreu com seis meses de atividades diárias e com intenções 
formativas, no ano de 2012:  

Como o nome já diz, o objetivo do projeto é provocar o reconhecimento entre o 
cidadão e o meio onde trabalha, transita, e atravessa todos os dias. Uma vivência que 
deve ir muito além da relação de consumo, por ser o centro um lugar onde habitam 
muitas das referências históricas e culturais de uma cidade.120 
 

Os artistas citam que o Revira-rua é um trabalho desenvolvido pelo grupo tendo como premissa o 
patrimônio, especialmente o Casarão Camilo de Mattos, ocupado pelas ações do Engasgagato. Através 
deste trabalho o grupo foi, então, 'ocupando' todos os espaços do centro com atividades teatrais realizadas 
durante seis meses, todos os dias, através de espetáculos gratuitos, no 'telhado' e na rua. Teria sido então 
notado pelos atores que, nos últimos seis anos, houve um grande crescimento artístico na cidade e isso 
teria se devido, especialmente, à abertura de possibilidades de 'movimentações' e novas produções, à partir 
do surgimento da faculdade de Artes Cênicas já citada. O grupo teria iniciado, então, um mapeamento — 
                                                                                                                                                                                      
<http://alunosteatrobaraodemaua.blogspot.com.br/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-
max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=10>. Acesso em: 11/07/2014. 21h58min.  
Em setembro de 2009, um blog criado por integrantes do movimento teatral de Ribeirão Preto como forma de 
interação entre os grupos e artistas e como veículo de comunicação entre os representantes do segmento de teatro no 
Conselho Municipal de Cultura e a classe teatral divulga a relação de Escolas de Teatro em Ribeirão Preto, sendo 
eles, até aquele momento: SENAC [Curso Técnico em Arte Dramática e oficinas], Centro Universitário Barão de Mauá 
[Curso Superior],  Ribeirão em Cena [Curso livre], Escola TPC [Curso livre], Oficina das Artes [Curso de iniciação], 
Núcleo de Teatro Queratina [Curso de iniciação e oficinas] e Oficina Cultural Cândido Portinari [Oficinas]. A última 
postagem é de 18/07/2011. Disponível em: <http://teatroemrp.blogspot.com.br/search?updated-min=2011-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4>. Acesso em: 12/07/2014. 00h43min. 
119 Segundo levantamento realizado por Fausto e entregue à autora, os recursos vieram de: 
Prêmios [premiações oriundas de editais públicos, que propiciam que o Grupo ou CIA tenha maior liberdade de 
criação pela inexistência da figura do patrocinador] e Renúncia Fiscal [através da busca por patrocinadores, em sua 
maioria grandes empreitaras, usinas de cana etc.]. A verba recebida pelo grupo teria sido [no período de 2009 a 2014]: 
Sesc's- Festivais- Mostras: 2009 - Prêmio [PIC-Programa de Incentivo a Cultura- RP] - 2° Mostra de Teatro Gira 
Sola = 20.000,00 / 2011- Prêmio [Proac-edital-SP] Montagem Inédita de Espetáculo e circulação- Infausto-no meio do 
redemoinho = 100.000,00. 2011, 2012 e 2013 - Renuncia Fiscal- [PROAC-ICMS- SP] Projeto ReviraRua, anos 1 e 2. 
No ano 2011 a captação foi de 250.000,00 reais em 2012 e início de 2013 foi de 90.000,00 reais. 2012- Prêmio - 
[Circulação SESI por 36 cidades do estado de SP] Projeto Menino Antigo- Centenário de Carlos Drummond de 
Andrade- 155.000,00 reais. 2014 - Prêmio Artes de Rua - FUNARTE- [montagem do espetáculo "O Homem do 
Paletó"] em andamento: valor 32.000,00 reais. 2014- Prêmio- Proac Editais- Festivais de Artes - [Território Fértil- 6° 
Mostra de Teatro Gira Sola] valor= 90.000,00 - realizado em setembro de 2014. Fonte: ENGASGAGATO. 
120 Fonte: ENGASGAGATO. Disponível em: <http://grupoengasgagato.wordpress.com/2012/07/17/os-engasga-gatos-
reviram-as-ruas-de-ribeirao/#respond>. Acesso em: 13/03/2014. 19h06min. 
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após contato com o grupo de teatro Zibaldoni — dos grupos e pessoas envolvidas com a atividade artística 
teatral em Ribeirão Preto, percebendo que eram muitos, porém poucos os que podiam se dedicar somente 
à arte.   

A ação teatral chamada Gira-sola envolveu, portanto, verba dos dois grupos de teatro, o Zibaldoni e o 
Engasgagato: esta ação, segundo os artistas do grupo, reverbera, então, em todas as demais produções 
culturais, visto que a ligação entre os dois teria instigado as demais iniciativas, dando início, a partir do 
centro e do Engasgagato à consciência de que todo grupo poderia fazer o caminho de 'se produzir' e, 
assim, teriam surgido ainda outros grupos que utilizariam como fonte de recursos os editais de 
financiamento da cultura estaduais [do Governo do Estado] e municipais. 

O Fora do sériO, segundo eles,  já realizava este tipo de ação, trazendo do Brasil e do mundo muitas Cias 
de Teatro, fazendo com que Ribeirão Preto já fosse uma referência neste quesito, que ressurgiria, segundo 
o Engasgagato, com o Gira-sola: o 'choque' com o cotidiano que o grupo visa provocar, alterando os 
acontecimentos do centro a partir de suas intervenções, faria com que as pessoas passassem a comentar, 
passassem a se interessar pela arte. Segundo Fausto Ribeiro e Gabriel Galhardo, "o pessoal da loja 
debaixo comenta, cobra, há estímulo ao comércio, as pessoas passam a ir ao centro não apenas para 
consumir: as pessoas levam os filhos ao centro para assistir uma obra e, ao mesmo tempo, passeiam, 
fazem compras. Acaba com o preconceito existente em relação ao teatro, à  arte"121 . Segundo os artistas, 
trata-se de um público ávido e já existente e que passa a 'olhar mais' para o patrimônio, para os espaços do 
centro.   

Os artistas citam espaços [edifícios] do centro, abandonados, e que, se destinados [doados] a coletivos de 
teatro, aos moldes do que teria sido feito na França e na Dinamarca, segundo eles, teriam uma destinação 
muito mais interessante e envolvente, satisfazendo a necessidade de muitos artistas, e da própria cidade, 
visto que daria um uso aos espaços municipais vagos e, ao mesmo tempo, daria motivos reais para a 
denominação Capital da Cultura, adquirida em 2010 e que, segundo os artistas do grupo teatral, gira em 
torno do Pinguim e dos Shoppings que a cidade construiu. O centro da cidade, para eles, deveria estar 
"lotado de artistas", e este seria o verdadeiro "diferencial" da cidade, citando uma ideia que tiveram [um 
projeto que, segundo eles, desembocou no Revira-rua], que seria de existir, todo sábado, um centro 
"dominado" por apresentações e rodas artísticas de todos os tipos [desde estátuas vivas a apresentações 
teatrais], estando estas locadas a cada metro quadrado do centro, praticamente. Segundo os artistas, essa 
ocupação é que daria "valor" ao centro por ser, enfim, também o que as pessoas procuram nos Shoppings 

                                                             
121 Entrevista concedida à autora em 01/08/2013, às 10h00min, no ÚLTIMO ANDAR – TELHADO CULTURAL 
ENGASGA GATO – Rua Álvares Cabral, 469, 6o andar. 
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e na programação cultural por eles oferecida [a maioria realiza exposições temáticas, além das salas de 
cinema, cada vez mais tecnológicas], além do óbvio consumo de mercadorias.  

Os artistas entrevistados colocam o pouco valor dado à cultura no município [em termos de ação e política 
pública] e o associam ao também baixo valor dado ao patrimônio cultural, constantemente destruído.122 Os 
artistas questionam, assim, o papel da Secretaria de Turismo de Ribeirão Preto, que não havia realizado, 
até o momento da entrevista, um mapeamento dos espaços turísticos que contasse com um levantamento 
das sedes de grupos de Ribeirão Preto, que existem em grande número e que seriam, segundo eles, parte 
do turismo, parte da educação, parte do comércio, além da óbvia participação na cultura da cidade. Para 
estes artistas, faltaria este tipo de investimento e contato, existente em um nível satisfatório com a antiga 
secretária da Cultura, Adriana Silva, mas que faltaria com a Secretaria da Educação e do qual eles se 
beneficiariam muito ao poder propor projetos que envolveriam as escolas da cidade, visto que acreditam na 
formação de público e no trabalho através da poesia, trabalho este que dependeria completamente de 
autorizações, que não são concedidas.  

Para eles, a antiga Secretária da Cultura teria sido responsável por promover estas "ligações" entre cultura, 
educação e turismo: para eles, falta o olhar do poder público quanto a esta necessária integração entre 
secretarias que, segundo suas visões, são complementares. Faltaria, portanto, este representante do poder 
público com domínio de política, ausente, por exemplo, no atual Secretário da Cultura, Alessando Maraca 
que, segundo os artistas, não tem "vontade" política para o diálogo e para integração necessária. O grande 
mérito de Adriana Silva estaria, para eles, em ter tirado as ideias do papel, presentes há várias "gerações 
gasparinis"123, como denominam, cujo exemplo maior seria o PIC [Programa de Incentivo à Cultura]124.  

                                                             
122Citado como exemplo o caso da implantação do supermercado Carrefour Via Norte no terreno da antiga Cerâmica 
São Luiz, cujo projeto final conservou três chaminés, o pórtico de entrada, o forno industrial e a rua interna de 
paralelepípedos, além do conjunto de prédios formado pela antiga casa do caseiro e galpão contíguo e as árvores 
existentes no entorno, elementos remanescentes tombados através do Decreto nº 12, de 28 de janeiro de 2.004, da 
legislação municipal. Além disso, citam o antigo Hotel Brasil que, por força da Lei Municipal nº 6.067, de 21 de agosto 
de 1991, foi considerado de valor histórico e arquitetônico, mas foi quase convertido em Igreja Evangélica. Assim 
como, também, o Palacete Camilo de Mattos [que já passou pelo tombamento definitivo municipal], para qual os 
artistas alimentam o sonho de que possa ser doado, para desenvolvimento de ações artísticas [que já são realizadas], 
em definitivo.  
123 Em referência às gestões anteriores, de Welson Gasparini [PSDB], o político que mais vezes ocupou o cargo de 
prefeito: 1963 — 1968, 1972 — 1976, 1989 — 1992 e 2005 — 2008. 
124Segundo o Coletivo Fuligem [autodenominado como Coletivo cultural e ponto de articulação da rede Fora do Eixo -
 um dos mais de cem coletivos do Circuito Fora do Eixo, "uma rede de trabalho colaborativo voltado para a Cultura e 
Sociedade" - na cidade de Ribeirão Preto], o Programa de Incentivo à Cultura de Ribeirão Preto [PIC] "nasceu em 
2009, quando a Secretaria Municipal da Cultura e a sociedade civil, por meio do Conselho Municipal de Cultura, 
discutiam formas de execução das metas contidas no Plano Municipal de Cultura. No Plano constava a proposta de 
aumento do orçamento municipal destinado à Cultura, proposta esta que não foi aceita pela Prefeitura Municipal. 
Como contraproposta, foi oferecida uma verba com destinação específica para projetos culturais, no valor de R$ 
200.000,00, no primeiro ano, aumentados para R$ 400.000,00 e R$ 800.000,00 nos dois anos seguintes. Essa nova 
proposta recebeu o nome de PIC, constituindo-se enquanto uma ferramenta de fomento à cultura, por meio da qual 
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Por estes motivos, o grupo consideraria o papel da antiga secretária como primordial: em conversa informal, 
Adriana Silva teria sugerido a ação do Revira-rua [ainda sem definição], ao fazê-los ver que o grupo tinha 
sede no centro da cidade, onde se iniciavam, naquele momento, uma série de ações do poder público, com 
o estudo e presença de arquitetos para elaboração de uma 'requalificação do centro de Ribeirão Preto' — 
projeto este hoje em fase [interminável] de execução —, além do que eles chamam de "um novo olhar para 
o centro", especialmente, segundo os artistas, para a parte denominada "baixada".  

O trabalho, então, já desenvolvido dentro do espaço do edifício, ganhou força e atingiu limites urbanos [os 
espaços públicos], tornando-se uma grande ação no centro da cidade, que não teve continuidade nos 
demais anos por "problemas de captação de verbas", segundo os mesmos. Isso porque a ideia inicial era 
de que não fosse um evento [como a Virada Cultural], que ocorresse uma vez ao ano, como os demais, 
mas que ocorresse ininterruptamente por um, dois ou três anos visto que, segundo eles, "só assim se muda 
a mentalidade", referindo-se ao público.  

Os integrantes do grupo colocam que a ideia principal do Revira, o Cortejo Histórico, contava com pessoas 
contatadas através de escolas que conheciam a história do centro, do patrimônio histórico e cultural, e que 
mapeariam os locais para visitação, para os quais eram levadas as crianças, através do Cortejo.. Porém, 
como o grupo coloca, esta ação dependia da cooperação da Secretaria da Educação e das escolas, e estas 
tornavam a aceitação cada vez mais dificultosa, caracterizando o ponto antes colocado, da impossibilidade 
ou dificuldade de integração entre as ações, mesmo que financiadas pelo poder público através de 
programas de incentivo [como o ProAC e o PIC], da prestação de contas e do funcionamento empresarial a 
que os grupos têm que se submeter para 'rodar a engrenagem' dos projetos oferecidos e disponibilizados 
pelo poder público:"isso faz com que, muitas vezes, estar em cena, apresentar ou viajar, seja quase um 
luxo". 

O SESC, considerado um dos grandes fomentadores da cultura na cidade, por exemplo, exigiria toda a 
documentação da empresa, para que se possa trabalhar: a organização deste trabalho teria saído do 
Engasgagato, inclusive com consultoria espontânea a outros grupos interessados em conseguir fazer.  A 
produção, contudo, tiraria tempo de ensaio, de criação, de desenvolvimento verdadeiramente artístico da 
obra: eles contam que, na cidade, não há suficiência no tipo de profissional produtor.  

                                                                                                                                                                                      
artistas e agentes culturais de Ribeirão Preto tiveram acesso a verbas públicas de forma democrática." Disponível da 
página do grupo no facebook, meio através do qual divulgaram, sob o título "Fazemos Cultura, não fazemos 
campanha", uma carta de desagravo às ações do Secretário da Cultura, Alessandro Maraca,  manifestando o 
descontentamento com as políticas públicas desenvolvidas pela então atual gestão da Secretaria Municipal da Cultura 
Ribeirão Preto. Fonte: FACEBOOK. Comunidade Se Vira. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=763167320389486&set=a.439424266097128.98493.437748676264687&t
ype=1&theater>. Acesso em: 11/07/2014. 00h09min. 
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Para explicar a forma como o grupo olha e trabalha com a cidade e os "momentos de relação afetiva com 
os espaços", Fausto cita Guy Debord, contando que, para a discussão teórica, eles convidam pessoas que 
os dirigem. Cita também a relação com outro grupo de "teatro de invasão" [como se denominam também], o 
Teatro de Narradores, de São Paulo, que hoje, segundo Fausto Ribeiro, ocupa o SESC Belenzinho e possui 
entre os seus integrantes um ribeirão-pretano chamado Conrado, além do Teatro Vertigem, outra referência 
do grupo ao ocupar uma Igreja conhecida em São Paulo e realizar um espetáculo no interior desta. Eles 
citam a Lei de fomento ao Teatro como uma luta dos grupos de Ribeirão Preto, que já ocorre em São Paulo: 
exigiriam a manutenção de espaço para os grupos, cachês para ensaios e pesquisas e viagens, atividades 
básicas na criação artística.  

Eles colocam a dificuldade de trabalhar em um local tombado pelo CONDEPHAAT e sob direção da Santa 

Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, que não autoriza uma série de melhoramentos que poderiam ser 
feitos no espaço, sem que houvesse desrespeito ao patrimônio arquitetônico. Contudo, preferem ficar no 
centro da cidade, devido à diversidade e ao mote do trabalho a que se dedicam. Segundo o grupo, "através 
da convivência diária com o centro da cidade, o Grupo insere-se nesta realidade, e mantém uma troca 
peculiar com comerciários, vendedores ambulantes, artistas de rua, moradores e transeuntes que 
influenciam tanto seu ritmo de trabalho quanto sua visão artística". Em troca, o Grupo reforça esta relação 
ao oferecer gratuitamente oficinas culturais, intervenções, peças teatrais e saídas de rua. Para 
desenvolverem tais interações, baseiam-se em estudos existentes, especialmente os relativos ao que 
denominam ´teatro de invasão': 

Pensar um teatro que descobre nas regras de funcionamento da cidade e sua 
tessitura dramatúrgica é refletir sobre as possibilidades de um teatro de invasão e, ao 
mesmo tempo, redimensionar nossa noção de ´teatro de rua´. Toda performance 
teatral que se dá na rua representa uma possibilidade de prática invasora quando 
exercita uma ação de abordagem da cidade que não trata esta apenas como 
cenografia, mas como dramaturgia. Por isso, refletir sobre o potencial da silhueta da 
cidade como dramaturgia representa uma tarefa chave no processo de articulação de 
uma linguagem contemporânea para o teatro de rua.125 

                                                             
125 Trecho de ensaio escrito por André Carreira, professor do Departamento de Artes Cênicas da UDESC/CNPq, que 
embasa as atividades do Grupo Engasgagato e suas atuações, apresentado pelos atores durante a entrevista. 
CARREIRA, A. Procedimentos de um Teatro de Invasão. Fonte: REVISTA CAVALO LOUCO Nº5 - PUBLICAÇÃO 
DA TERREIRA DA TRIBO DE ATUADORES ÓI NÓIS AQUI TRAVEIS.  
Disponível em: <http://insurretosfuriososdesgovernados.blogspot.com.br/2009/04/depois-termino-perdi-paciencia-e-
vou.html>. Postado em: 04/04/2009. Acesso em: 13/03/2014. 18h26min. 
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Figura 210 – Cortejo de finalização – 6ª Mostra de Teatro Dira-Sola, realização do Grupo Engasga Gato, 
Casanova Produções Culturais e Cooperativa Paulista de Teatro, através de apoio do ProAC. Setembro de 2014. 
Fonte: GRUPOENGASGAGATO. Foto: Rogener Pavinski. Disponível em: 
<https://grupoengasgagato.wordpress.com/>. 
 

A respeito de outro 'grupo', CélioTurino126 – idealizador do conceito do programa Cultura Viva –, coloca 

ainda como importante o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST],127 em Ribeirão Preto, que 

                                                             
126 Em entrevista concedida à autora no dia 22 de julho de 2013, em Campinas. 
127 Segundo artigo publicado "o assentamento Mário Lago constitui um importante foco de resistência pela posse da 
terra no interior do estado de São Paulo, sendo de importância, sumamente, estratégica e simbólica para o movimento 
sem-terra, pois se encontra instalado muito próximo a um município que é considerado centro de uma região, onde a 
predominância da agroindústria canavieira, com alto padrão tecnológico, é praticamente absoluta. Dessa maneira, o 
MST pretende apresentá-lo à sociedade como um modelo alternativo de produção ao implementado pelo agronegócio 
local, isto é, como uma alternativa de desenvolvimento local sustentável." Ainda segundo este estudo, "o principal 
objetivo da coordenadoria regional do movimento sem-terra é recuperar esta área que foi degradada pela ação 
predatória do agronegócio local [produção de cana-de-açúcar], utilizando-a para a agricultura orgânica, pretendendo 
ainda construir um cinturão verde, que garanta o fornecimento de produtos orgânicos para a cidade e região de 
Ribeirão Preto". Este objetivo justificaria a nomencaltura oficial do assentamento: PDS [Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável] – Fazenda da Barra, formado por cerca de 440 grupos familiares [Fonte: BRASIL, 2010]. O trabalho 
conclui ainda – entre outras – que, embora seja contabilizado pelo Incra como um assentamento, em sua configuração 
atual, o Mário Lago caracteriza-se mais como um acampamento provisório ou um pré-assentamento, pois não 
disporia, ainda, de uma infraestrutura de assentamento rural oriundo de um processo de reforma agrária. In: 
FERRANTE, Vera Botta; BORELLI FILHO, Dorival. O sistema produtivo do assentamento Mário Lago: uma 
experiência de produção agroecológica no centro da indústria agrocanavieira do interior do Estado de São 
Paulo. Grupo de Pesquisa: Políticas Sociais para o Campo da UNIARA, 2010. Disponível em: 
http://www.sober.org.br/palestra/15/911.pdf. Acesso em 27/09/2014. 18:56 hrs. 
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estaria no momento lutando para construção de um Centro Cultural na Fazenda da Barra, ocupada a partir 
de 2003. Turino conta que o Movimento é um dos Pontos de Cultura mais antigos, participante da Rede 
Federal, que desde 2004 realiza um festival de viola, o Encontro Nacional dos Violeiros, em um 
assentamento no Sítio Pau D´Alho, o que ele considera muito interessante porque tinha, à época em que 
teria visitado o festival [em 2005 ou 2006], um público de aproximadamente dez mil pessoas. O perfil deste 
público, segundo observado por Célio Turino, não era necessariamente de "sem terras", mas também de 
fazendeiros da região. Além disso, Turino achou interessante o fato de que, sendo o MST um Movimento 
Social do "confronto", a partir do festival, ou seja, da cultura e do lazer, teria criado um espaço de 
"congraçamento muito interessante".  

Além disso, como dito, tem-se nos equipamentos culturais do chamado Sistema S um importante aporte 
para atuação dos grupos de cultura da cidade — espacialmente os espaços do SESC e do SESI —, sendo 
eles: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [SENAI]; Serviço Social do Comércio [SESC]; Serviço 
Social da Indústria [SESI], e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio [SENAC]. 

Paula Faggioni, coordenadora da Programação Cultural do SESC [cuja unidade, em Ribeirão Preto, foi 
inaugurada em 1966] coloca que a programação do SESC é comum para todas as unidades, mas 
considera a unidade de Ribeirão Preto como fundamental por ter uma programação regular e ação sócio-
educacional, cujo poder, segundo ela, é transformador.  

Apresentando programação para praticamente todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, 
Paula Faggioni coloca que o conceito fundamental do SESC é o de educar pela cultura, sendo seu público 
especialmente a rede de trabalhadores no comércio e serviços. Porém, segundo ela, a programação atinge 
toda a comunidade pelo acesso facilitado que é garantido tanto pelo preço mais acessível quanto pela 
localização, central. Segundo a coordenadora, a diversidade de público seria visível também da 
programação: o Projeto Curumim, citado como exemplo, direcionado para um público de idade máxima de 
dezenove anos, teria papel sócio-educativo de educação não formal. Não há, contudo, um levantamento 
local para saber de quais áreas da cidade vem este público, seja ele qual for. 

Há, segundo a coordenadora, a única obrigação de 33% de o orçamento ser destinado à população de 
baixa renda, ou seja, um  programa de comprometimento de gratuidade para alcançar esta demanda. Em 
                                                                                                                                                                                      
Para maior aprofundamento sobre a questão da ocupação da Fazenda da Barra, em Ribeirão Preto, ler: FREITAS, 
Elisa Pinheiro de. Agricultura Camponesa no Território do Agronegócio: um estudo sobre os sem terra de Serra 
Azul e Ribeirão Preto [SP]. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da 
FFLCH - USP. São Paulo, 2008. 
Ver também: GONÇALVES, José Claudio. Reforma Agrária e desenvolvimento sustentável? A difícil construção 
de um assentamento rural ecológico em Ribeirão Preto - SP - Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, 2010.  
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relação às parcerias existentes, há com a USP [Departamento de Música], Teatro Minaz, Movimento Gira-
Sola [Grupo Engasgagato], Movimento Mudança [movimento de pensantes na formação, fomento, difusão e 
integração da dança, na cidade de Ribeirão Preto, surgido em 2012], com o Estúdio Kaiser e com o Teatro 
Municipal, através de apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Segundo Paula Faggioni, o 
apoio/parceria depende basicamente de dois objetivos comuns: o interesse em formação de plateia e 
formação de público.  

Quanto à característica de Ribeirão Preto frente às outras unidades de SESC, Paula Faggioni cita o SESC 

and Blues [que agora coloca o Jazz e o Blues], projeto iniciado na cidade, que acabou sendo implantado 
também em várias outras: esta seria a principal atração da área de Eventos do SESC Ribeirão Preto. 

O projeto Tirando de Letra, ainda exclusivo da cidade de Ribeirão Preto, traria anualmente um autor para 
montagem de programação baseada em sua obra, que usualmente engloba uma exposição e discussão 
dos conceitos autorais, para divulgar uma produção específica, como foi o caso do autor indígena Daniel 

Munduruku, projeto de 2013 para o Tirando de Letra, que trás ao SESC escolas municipais, estaduais e 
particulares. Há, ainda, uma programação regular, por exemplo, o Teatro Infantil, que acontece todo sábado 
à tarde, eventos fixos [SESC and Blues], eventos em rede [programação rotativa nas Unidades], eventos 
corporativos [por exemplo, Dia do Desafio] e eventos próprios da Unidade [Tirando de Letra]. 

A importância do SESC-RP, segundo Faggioni, estaria no fato de ter sido a primeira Unidade do interior do 
Estado, onde ela trabalha há quatorze anos. A coordenadora da Programação Cultural percebe, ainda, um 
crescimento do número de atividades desenvolvidas pelo SESC ao longo destes anos, que ocasiona um 
aumento do público. O espaço para shows, por exemplo, estaria hoje insuficiente, suportando no máximo 
quatrocentas pessoas, apesar de a unidade estar situada em uma cidade maior se comparada às de outras 
unidades — portanto, com uma programação externa ao SESC muito maior, "com outras coisas 
acontecendo na cidade, como por exemplo, o Teatro Minaz, o Santarosa, Pedro II etc.". A programação, 
contudo, segundo ela, "não é uma programação preocupada com o mercado, mas com o construir do 
público, para que faça diferença".128 

Tal condição [que não vise o mercado] permite, segundo ela, que se faça uma reflexão independente da 
programação a ser oferecida pelo equipamento e seu uso, cada vez maior — tanto que a Unidade irá 
passar por uma grande reforma, visto que o equipamento estaria defasado em relação aos outros. Tal obra 
durará, segundo divulgado, cerca de três anos e aumentará os espaços existentes, seguindo o mesmo 
programa de todas as Unidades do SESC no Estado. 

                                                             
128 Entrevista concedida à autora em 25/07/2013, no SESC, à Rua Tibiriçá, 50. Centro de Ribeirão Preto. 
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Segundo Faggioni, ao longo das últimas quatro décadas, o complexo cultural e esportivo foi incorporando 
novas atividades ao seu programa e ampliou o número de espaços de atendimento ao público para além 
das demandas contidas no projeto original. Tendo tal histórico como base, o concurso realizado para 
escolha do projeto de ampliação objetivou, em síntese, uma proposição projetual de reprogramação – 
organização, atualização e ampliação – das atividades desse SESC.  

Assim, além da observação do patrimônio edificado existente [e a maneira como a população se apropria 
desse espaço e o tem como parte integrante da memória coletiva ribeirão-pretana], incorporam-se novos 
usos a essas atividades atualmente desenvolvidas, formando um conjunto edificado que acresce uma área 
de 15.000m² a ser construída em um trecho do terreno com pouco mais de 3.000m²: este buscaria, enfim, a 
adaptação e criação de novos espaços mais adequados aos programas atuais desenvolvidos pelo SESC, 
além da ampliação da capacidade de atendimento. 

 
Figura 211 – Projeto para ampliação do SESC Ribeirão Preto - 
Riberão Preto, SP. 
Projeto: SIAA-Shundi Iwamizu Arquitetos Associados e Helena 
Ayoub Silva e Arquitetos Associados. Publicado em junho/2013. 
Fonte: VITRUVIUS. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/13.150/4769>. 

 

Figura 212 – Vista aérea virtual. Publicado em 
junho/2013. Fonte: VITRUVIUS. Disponível 
em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/proj
etos/13.150/4769>. 
 

Em relação ao SESI, segundo Priscilla Autran129, que dá aulas de teatro e é gestora de cultura do SESI –
Ribeirão Preto, as principais atividades culturais do SESI, voltadas para a população em geral são: cinema, 
exposições, música popular, música erudita e música instrumental, com foco em instrumentalistas 
brasileiros, cujo objetivo seria fomentar o trabalho de pesquisa da instrumentalização. Teria, também, o 
teatro – as artes cênicas de uma forma geral: circo, dança e teatro em si, tanto para o público infantil quanto 
adulto –, ininterruptamente. 

                                                             
129 Entrevista concedida à autora em 30/07/2013, no Teatro do SESI, à Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho. Jardim 
Castelo Branco, Ribeirão Preto. 
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Normalmente, segundo a gestora, há atividades toda semana, de quinta a domingo, com mostras de 
cinema, por exemplo, por tema: a mostra de cinema francês, mostra de curtas nordestinos, prêmio FIESP 
SP etc. A partir de editais anuais regionais [abrangendo um raio de 250 km de Ribeirão Preto], receberia 
também espetáculos de música e teatro a serem apresentados em lugares alternativos, além do cinema e 
das exposições, montadas no hall do Teatro mensalmente, sendo ora fotográficas, ora de esculturas e ora 
de vídeo-arte, tratando-se, portanto, de projetos contínuos.  

E, para o Teatro do SESI Ribeirão Preto, Priscilla Autran receberia inscrições para o Edital Local de 

Seleção de Projetos Culturais, visando estimular a produção cultural da cidade por meio da escolha de 
projetos não-inéditos de grupos e companhias sediados a, no máximo, 180 km do Centro de Atividades da 
Unidade. Assim, os espetáculos selecionados complementam a agenda cultural da entidade local no 
decorrer do ano, havendo ainda a opção do contrato ser prorrogado por mais um ano, caso haja 
necessidade e interesse de ambas as partes. 

Salienta-se que o Teatro do SESI foi inaugurado em agosto de 2011, no Jardim Castelo Branco [Zona 
Leste], — sendo o 22º teatro da rede SESI — e encontra-se fechado para reforma desde 2013. Outros 
teatros abertos neste período, para suprir a demanda cultural identificada — antes restrita aos Theatro 
Pedro II, Teatro Municipal e Teatro de Arena —, seriam os teatros Santarosa e o Minaz.  O primeiro foi 
implantado em 2010, no bairro City Ribeirão, pelos irmãos Camila, Leonardo e Lucas Santarosa — que, a 
partir de experiências na Cia Balaco do Bacco e no Grupo Zibaldoni — teriam se inspirado em teatros 
intimistas da capital paulistana e da Europa para tanto. Além dos próprios espetáculos, os irmãos 
terceirizam a casa para outras companhias e oferecem cursos de teatro, circo, oficinas de expressão 
corporal, entre outros.  

O Teatro Minaz, cuja sede da companhia que existe há vinte e dois anos, foi inaugurado em 2009 em um 
prédio reformado no Jardim Paulista. Segundo a diretora artística Gisele Ganade, todas as realizações do 
Minaz, estruturais e artísticas, são financiadas por recursos captados por meio da Lei Rouanet — 
regulamentação federal de fomento a políticas culturais — e do ProAC. Segundo publicado, a verba 
captada para iniciativas de formação profissional e de público voltado à música erudita em 2014 e 2015 é 
de um milhão e quinhentos mil reais.130 

                                                             
130 Fonte: Jornal A CIDADE. Empreendedores apostam em diversificação e qualidade. 18/10/2014. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/lazerecultura/NOT,2,2,1000892,Empreendedores+apostam+em+diversificacao+e+q
ualidade.aspx>. 
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O Espaço Cênico Débora Duboc, que reforçou a proposta de popularização do teatro, iniciada pela ONG 
Ribeirão em Cena, teria sido o primeiro a vislumbrar um novo circuito artístico no município, criando uma 
nova rota das artes em 2005. 

 

 
Figura 213 – Teatro do Sesi, inaugurado em 2011. Fonte: REVIDE.  
Disponível em: <http://www.revide.com.br/capa/arte-nos-bairros/>. 

 

Figura 214 – Teatro Santa Rosa, inaugurado em 2010. 
Fonte: REVIDE.  
Disponível em: <http://www.revide.com.br/capa/arte-nos-
bairros/>. 

 

Figura 215 – Teatro Minaz, inaugurado em 2009. 
Fonte: REVIDE.  
Disponível em: <http://www.revide.com.br/capa/arte-
nos-bairros/>. 
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3.6.2. CULTURA E PATRIMÔNIO: A PAISAGEM CULTURAL DO CAFÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 216 – Terreiro de secagem de café, 
Fazenda Cruzeiro [antiga Fazenda Pau Alto, 
Zona Sul, próxima a Bonfim Paulista]. Foto 
da autora. 20/09/2014. 

 

 

 
Figura 117 – Convite para Lançamento do livro Memórias dos Cafezais [à esquerda]. 20/09/2014. Frontispício do 
Livro Paisagem Cultural do Café. Ambos produções do IPCICC – Instituto Paulista de Cidades Criativas e 
Identidades Culturais com recursos do Proac. 

Como já explicitado, vê-se que as administrações públicas foram aos poucos incorporando ações de 
planejamento dos espaços urbanos, muitas vezes em função de exigências do capital privado em 
consonância com as políticas públicas urbanas das esferas superiores. 

Em relação à 'cultura' ou 'cultural', como afirma Otília Arantes:  

O cultural como ´animação`, sem alma por certo, tornou-se o grande fetiche dos 
nossos dias. Sabemos faz tempo que nada está fora do alcance da febre do consumo, 
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muito menos a cultura e seu prestígio, mas agora o próprio ato de consumir se 
apresenta sob a aparência de um gesto cultural legitimador, na forma de bens 
simbólicos – como se disse à exaustão: de imagens ou de simulacros. É a forma-
mercadoria no seu estágio mais avançado, como forma publicitária. O que se 
consome é um estilo de vida e nada escapa a essa imaterialização que tomou conta 
do social [ARANTES, 1998, p. 153].  

Assim, as ações culturais comparecem como recuperação de uma vitalidade urbana perdida, mas que, para 
ser recuperada, necessitaria do entendimento da constituição não apenas da metrópole contemporânea, 
mas também das cidades de porte médio que, em relação às metrópoles, não são menos heterogêneas, 
mas também múltiplas, e/ou fragmentadas. A imprecisão da adjetivação talvez não seja fortuita, sendo a 
'multi-fragmentação' expressa fisicamente. 

No caso de Ribeirão Preto, ao mesmo tempo em que houve apoio à implantação da Rede de Pontos de 

Cultura na cidade, estes embasados não na estrutura – como espaço físico – mas sim no fluxo – ação 
cultural em si, "de baixo para cima" –, a Secretaria Municipal da Cultura, no período 2009 a 2012, 
empreendeu ações ligadas à ativação de equipamentos culturais – espaços físicos relacionados a 
programas específicos – e buscou, em especial, requalificar antigas edificações cujo valor histórico-
arquitetônico encontra-se ligado ao Patrimônio do Café, especialmente aos classificados como 'vazios 
urbanos' [ou terrain vagues, segundo conceito de Sòla Morales, de 1995] que deveriam, assim, ser [re] 
ocupados a partir de projetos culturais, como é o caso do complexo da antiga fábrica de tecidos 
Matarazzo/Cianê, no bairro dos Campos Elíseos, dos antigos barracões do café, na Avenida Bandeirantes, 
Vila Virgínia, e do Barracão do trem, no bairro Ipiranga.  

Os projetos de reconversão e refuncionalização de tais edificações passariam, assim, de acordo com o 
idealizado, por um processo de captação de recursos para virem a ser realizados, requalificando os 
espaços objetivados e, assim, valorizar o patrimônio relacionado ao período que a Secretaria da Cultura 
visava ligar à 'imagem da cidade' — o 'período do café' e, posteriormente, da cana-de-açúcar, passando 
pela importância da ferrovia como um dos meios propagadores do desenvolvimento do município no século 
XIX: isto a partir da pesquisa, chancelada pelo IPHAN e realizada pela Rede de Cooperação Identidades 

Culturais,131 criada pela gestão da Secretaria Municipal da Cultura, e que lançou, em 2012, o Patrimônio 

                                                             
131 Segundo Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa, Chefe da Divisão de Preservação do Patrimônio Cultural, Secretaria 
Municipal da Cultura de Ribeirão Preto [2004-2012] e coordenadora do grupo de pesquisa do Inventário Nacional de 
Referências Culturais em Ribeirão Preto - Rede de Cooperação Identidades Culturais, entre 2009 e 2012, "o projeto 
Rede de Cooperação Identidades Culturais, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão Preto com 
parceria técnica do IPHAN, tem como objetivo inventariar as referências culturais do município. A inovação está na 
efetivação de uma Rede de Cooperação entre o poder público, conselhos municipais, sindicato dos arquitetos e nove 
instituições de ensino superior. Esse grupo, formado por profissionais de diversas áreas, está adaptando a 
metodologia do IPHAN para a realidade do nosso município e ampliando-a, buscando a compreensão do perfil cultural 
da cidade. Toda a pesquisa tem o objetivo de solicitar a chancela do IPHAN de Ribeirão Preto como paisagem cultural 
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Cultural do Café da Terra Vermelha – Ribeirão Preto, publicação que busca, essencialmente, caracterizar e 
defender a existência de uma paisagem cultural132 do café na cidade a partir de um elemento único, que 
diferenciaria Ribeirão Preto das demais cidades com o mesmo tipo de situação econômico-social no 
período de expansão cafeeira: a terra vermelha. O relatório da Primeira Fase do Inventário Nacional de 
Referências Culturais133 colocaria a seguinte questão, referente ao já citado: 

Qual é o caráter específico da paisagem de Ribeirão Preto quanto à combinação entre 
os elementos naturais e culturais? É possível afirmar a existência de uma Paisagem 
Cultural resultante da economia cafeeira como um imperativo socioeconômico que 
definiu os contornos dos valores simbólicos, das manifestações físicas e das formas 
de organização do espaço entre 1870 e 1950 no município de Ribeirão Preto? [REDE 
DE COOPERAÇÃO INDETIDADES CULTURAIS, 2010]. 
 

A Rede de Cooperação Identidades Culturais – como projeto – estaria inserida no Programa Café com 

Açúcar, introduzido na ‘planilha cultural’ da Secretaria da Cultura,134 em 2009, justamente para concentrar 
em uma única ação vários projetos que buscassem "diagnosticar, mapear e enaltecer as referências 
culturais de Ribeirão Preto" decorrentes do café e sua transição para o período econômico da produção de 
cana-de-açúcar e seus derivados. Criado para ser permanente e acoplar projetos transitórios de acordo 
com a fase de execução do que se propõe, fariam parte deste Programa os seguintes projetos: a Rede de 
Cooperação Identidades Culturais; Criação da Coleção Identidades Culturais; Revitalização do Centro 
Histórico; Revitalização dos Museus do Café e Histórico; Criação do Museu Ferroviário e o Projeto 
Nômade. 
 

Dentre as ações da Rede de Cooperação Identidades Culturais estaria a realização de um inventário de 
referências culturais [INRC]135, a partir da metodologia e da orientação dos técnicos do IPHAN, sendo a 

                                                                                                                                                                                      
do café e elaborar uma nova política pública de preservação do patrimônio cultural local". Fonte: SÃO JOÃO DEL REY 
TRANSPARENTE: Melhores Práticas - Ação. Disponível em: 
<http://saojoaodelreitransparente.com.br/projects/view/510>. 
132 Categoria criada pelo IPHAN em abril de 2009. 
133 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, REDE DE COOPERAÇÃO IDENTIDADES CULTURAIS, 2010.  
134 Estruturalmente a Secretaria Municipal da Cultura é responsável por uma série de equipamentos – Casa da 
Cultura, Biblioteca Guilherme de Almeida, Museu da Imagem e do Som, Teatro Municipal, Teatro de Arena – todos 
eles localizados no Parque Cultural Morro do São Bento – Museu Histórico e de Ordem Geral Plínio Travassos dos 
Santos e Museu do Café Francisco Schmidt, com sede na Avenida do Café, dentro do Campus da USP, Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto, MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto, Centro Cultural Campos Elíseos e 
Centro Cultural Quintino, os Centros Culturais das Escolas de Samba da cidade Centro Cultural Palace. Da estrutura 
da Secretaria da Cultura ainda fazem parte a Fundação Instituto do Livro e a Fundação Dom Pedro II. Fonte: 
RIBEIRÃO PRETO, 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/sistema/i14historico.php>. 
135 Em consonância com o Plano Plurianual aprovado em 2001 [para 2002 a 2005], que previa a realização, como dito 
no início do capítulo, de um Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Ambiental para fomentar as políticas públicas de 
preservação histórica do município. O próprio Projeto Ribeirão Preto 2001 já previa a elaboração de projetos de 
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meta final, segundo publicado, produzir material de pesquisa que subsidie as políticas públicas de 
preservação do patrimônio cultural do município e a confecção de um relatório propositivo ao IPHAN, com a 
consequente solicitação da chancela de Paisagem Cultural do Café ao município de Ribeirão Preto.  

Isso tendo em vista o possível acesso ao PAC para Cidades Históricas136, Plano de Ação através do qual, 
em 2009, o Governo Federal teria investido R$ 172 milhões a partir de um processo de seleção de projetos 
e do qual  Ribeirão Preto não conseguiu participar devido ao fato de não possuir nenhum bem tombado 
pelo IPHAN e não possuir inventário de suas Referências Culturais, ambas exigências do edital. Assim, 
tanto o pedido de tombamento do Quarteirão Paulista como a chancela de Paisagem Cultural do Café 
fariam parte de uma estratégia para conseguir o reconhecimento necessário ao pleito para obtenção de 
recursos federais. 

Foram assim pesquisados [por um grupo multidisciplinar de especialistas, mestres e doutores em diversas 
áreas que compunham o grupo de pesquisa da Rede, e a partir de levantamentos e entrevistas] os 
seguintes bairros: Centro, Vila Tibério, Campos Elíseos, Ipiranga, Vila Virgínia e o distrito de Bonfim 
Paulista, sendo levantados sobre estas áreas, dados históricos, produções bibliográficas, iconografia, 
memórias dos locais, informações sobre o patrimônio edificado, em especial na caracterização arquitetônica 
e, quando possível, à identificação do estado de preservação e conservação. Desta forma, o material 
produzido pela pesquisa foi publicado em diversos livros e disponibilizado na rede de ensino público. Tem-
se como resultado deste trabalho que: 

- No Centro foram levantados mais de quinhentos bens de naturezas material e 
imaterial, resultando no atual projeto de Revitalização do Centro Histórico; 

- No distrito de Bonfim Paulista foram levantados mais de setenta bens materiais e 
imateriais; 

- No Cemitério da Saudade foram estudados mais de sessenta túmulos que registram 
o patrimônio material e imaterial que registram o oficio de marmorista, por exemplo; 

- Na região rural foram identificadas e mapeadas sessenta e quatro fazendas 
remanescentes do período cafeeiro que contém, além das edificações do período, a 
memória do patrimônio imaterial. 
 

                                                                                                                                                                                      
pesquisa para levantamento do que foi o Núcleo Antonio Prado na década de 1880, por exemplo. Indicava também, 
para o desenvolvimento do turismo, a identificação das potencialidades e possibilidades que o Município oferece para 
o seu desenvolvimento em médio prazo. Além disso, já menciona a possibilidade de parceria com as universidades 
existentes para o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas necessárias. 
136 A definição de Cidades Históricas empregada neste documento corresponde aos municípios com sítios e conjuntos 
urbanos tombados ou em processo de tombamento em nível federal e municípios com lugares registrados ou em 
processo de registro como Patrimônio Cultural do Brasil. Fonte: BRASIL, 2009. IPHAN - MinC 
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Em carta aberta à comunidade e encaminhada por integrantes da Rede ao então Secretário da Cultura 
[2014], expõe-se que nessa fase [2010-2012] existia, dentro da Secretaria da Cultura, uma coordenação de 
pesquisa, duas supervisoras de campo [remuneradas através da parceria público-privada], oito estagiários 
fornecidos pelas diferentes instituições de ensino superior e infraestrutura apropriada como, por exemplo, 
local das reuniões e transporte para as pesquisas de campo.  Coloca-se ainda que, em três anos [2010 a 
2012], foram produzidos três relatórios anuais enviados para o IPHAN, para a Secretaria da Cultura, para o 
CONPPAC – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e para as instituições parceiras, 
além de disponibilizado para a comunidade em um blog produzido pela Rede. 

Segundo a carta, a ideia inicial desta pesquisa era levantar dados que fornecessem subsídios para a 
produção de políticas públicas patrimoniais que envolveriam, entre outras coisas, o reconhecimento da 
cidade como Paisagem Cultural do Café – portanto, de grande interesse público –, visto que este 
favoreceria, em um futuro próximo, o envio de projetos e captação de recursos do governo federal: exemplo 
dado foi o envio do dossiê para a solicitação de tombamento do Quarteirão Paulista ao IPHAN, no ano de 
2011-2012.  

Conforme colocado – mesmo que obviamente já com a ciência do então Secretário –, entretanto, ao longo 
do ano de 2013 o trabalho aconteceu de maneira morosa, tendo sido prejudicado pela falta de estrutura da 
Secretaria da Cultura que, por meio da Divisão de Patrimônio Cultural, não parecia focada na continuidade 
do projeto. A pesquisa, por sua vez – como se explicita novamente –, já estando disponibilizada para a 
comunidade por meio eletrônico e impresso nos relatórios técnicos, teria sido sumarizada na publicação do 
livro Paisagem Cultural do Café, viabilizado financeiramente através dos fundos captados pelo ProAC – 

Programa de Ação Cultural, do Estado de São Paulo. 

A Rede ressalta, assim, que o restante do trabalho deveria ser finalizado no ano de 2014 e 2015, com o 
avanço dos estudos sobre os bairros Vila Tibério, Vila Virgínia, Campos Elíseos e Ipiranga, mas que, com o 
fim do convênio com o IPHAN em dezembro de 2013, a Secretaria da Cultura não teria assumido qualquer 
posição que visasse a renovação desse convênio, bem como a continuidade da pesquisa. 

Dito isso, a Rede de Cooperação de Identidades Culturais, representada pelos pesquisadores das Intuições 
de ensino superior da cidade de Ribeirão Preto e São Paulo informa, em abril de 2014, que – considerando 
a ausência de resposta do Secretário da Cultura de Ribeirão Preto, Alessandro Firmino [Maraca], derivada 
provavelmente do desejo unilateral por parte do poder executivo em extinguir o referido projeto –, a não 
continuidade da pesquisa interrompeu, assim, a realização do Inventário Nacional de Referências Culturais, 
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orientado pelo IPHAN, “retirando de Ribeirão Preto a oportunidade de integrar o banco de dados federal, na 
área de patrimônio, o que em muito facilitaria a captação de recursos federais nesta área”.137 
 

Retomando a questão de requalificação de edifícios e espaços urbanos e arquitetônicos de interesse 
histórico até então abandonados, as propostas existentes e desenvolvidas a partir da realização do 
Inventário Nacional de Referências Culturais em Ribeirão Preto, 2009 a 2012, [em consonância com 
indicações existentes no item Cultura, Lazer e Turismo, do projeto Ribeirão Preto 2001 - ANEXO A], e as 
quais para uma possível chancela do IPHAN poderiam, conforme objetivado, contribuir, são: 

▪ Antiga Estação Barracão: proposta de implantação do Museu Ferroviário de Ribeirão Preto, em frente à 
Praça Antônio Prado [núcleo histórico citado, ver ANEXO 01], cujo acesso atual se dá exclusivamente pela 
Escola Estadual Alfeu Gasparini. A proposta da Secretaria da Cultura consistia na criação do museu em 
parceria com o Instituto História do Trem e união das iniciativas da Sociedade Dante Alighieri e do artista 
Cordeiro de Sá [relativo à realização de material digital sobre a história do trem em Ribeirão Preto], ao 
restaurar o prédio e instalar um Museu 'virtual' do trem, em diálogo com o acervo da Mogiana recuperado; 

▪ Barracões do café da antiga CEAGESP: a intenção seria realizar um convênio com a Associação Dança 

Vida138 para recuperação do espaço para a constituição de um Centro de Formação Cultural de artes 
integradas e educação ambiental, com atividades educativas, formadoras e profissionalizantes; 

                                                             
137 Carta aberta à comunidade entregue em 01 de Abril de 2014, Ribeirão Preto, pelos pesquisadores da Rede de 
Cooperação Identidades Culturais ao então Secretário da Cultura, Alessandro Firmino [Maraca]. 
138 Segundo divulgado em 2009, "Ribeirão Preto foi a cidade  escolhida para ser a sede do Instituto Abaré, fundado 
pelo jogador de futebol Marcos Senna, do Villarreal, da comunidade Valenciana, na Espanha. A organização sem fins 
lucrativos pretende difundir arte e cultura para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão 
sociocultural, tornando-se referência na área cultural. O instituto será mantido com o apoio de leis de incentivo fiscal e 
parcerias com empresas patrocinadoras. Inicialmente, o Instituto Abaré conta com a imagem e experiência de Marcos 
Senna, criador de uma fundação que leva seu nome na Espanha e que trabalha com crianças e jovens no mundo 
todo, mas a iniciativa deve ter o apoio de outros jogadores. Em Ribeirão Preto, dois projetos consagrados já farão 
parte do início das atividades do Instituto Abaré: o Dança Vida e as Oficinas Querô. Formado por jovens pertencentes 
a populações de baixa renda da cidade, o Dança Vida realiza um trabalho de profissionalização e inserção desses 
adolescentes em um processo de criação e produção cênica. Já as Oficinas Querô – Empreendedorismo e Cidadania 
através do Cinema nasceram a partir do longa-metragem Querô, uma produção da Gullane, com direção de Carlos 
Cortez. Após as filmagens, juntamente com o apoio da Unicef, a Gullane desenvolveu o projeto, ampliando ainda mais 
as oportunidades para jovens." Fonte: RIBEIRAOPRETOONLINE. Marcos Senna transformará antiga Ceagesp em 
Instituto Cultural para população carente de RP. 21/12/2009.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopretoonline.com.br/esportes-futebol/marcos-senna-transformara-antiga-ceagesp-
em-instituto-cultural-para-populacao-carente-de-rp/33330>. 
Em 2013, reportagem divulga que "a Associação Dança Vida luta para tirar do papel um projeto social de quase quatro 
anos. Desde 2009 tenta transformar um prédio histórico abandonado em espaço para inclusão social e ensino. Porém, 
a burocracia ainda emperra o início das obras do Centro Cultural Dança Vida, em um dos galpões da antiga 
CEAGESP [Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo], na Avenida Bandeirantes. Em avançado 
processo de deterioração, o Galpão A, hoje, é ocupado por usuários de drogas." Em 2011, após participar de um edital 
para restauração do prédio, a Associação teria assinado, junto à prefeitura, um convênio para cessão de uso por 20 
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Figura 218 – Simulação aérea do projeto para os 
antigos barracões da CEAGESP – Sede do Projeto 
Dança Viva. Arquiteto Pedro Useche. 2009. Fonte: 
Acervo pessoal, cedida por Adriana Silva. 

 
Figura 219 – Simulação da parte interna da Sede do 
Projeto Dança Viva. Arquiteto Pedro Useche. 2009. Fonte: 
Acervo pessoal, cedida por Adriana Silva. 

 
Figura 220 – Simulação do projeto para os antigos barracões da CEAGESP – Sede do Projeto Dança Viva. 
Arquiteto Pedro Useche. 2009. Fonte: Acervo pessoal, cedida por Adriana Silva. 

                                                                                                                                                                                      
anos, mas a reportagem coloca que "em seguida, a entidade solicitou à então secretária municipal da Cultura, Adriana 
Silva, um projeto de Lei que desse respaldo para que o Dança Vida pleiteasse verbas federais. O texto ficou pronto em 
novembro de 2011. Mas, um ano e quatro meses depois, o projeto ainda não foi para a votação na Câmara. “Estamos 
entrando em fase de captação de projetos com a aprovação do Proac/ICMS, que não exige o projeto de lei. Mas o 
atraso nos impede de pleitearmos a Lei Rouanet, por exemplo, que exige o projeto”, explica Paula Vital, coordenadora 
do Dança Vida. Ela ressalta ainda que a primeira etapa das obras está orçada em R$ 2,5 milhões". Depois de ocupado 
o espaço, a ideia seria dar continuidade às outras etapas. Destaca-se, na reportagem, que o Centro Cultural Dança 
Vida envolveria treze mil metros quadrados de área construída, visando sediar projetos para formação em artes 
cênicas [dança e teatro], música, artes plásticas, visuais, escrita, design, cinema e muito mais. Para tanto, coloca-se 
que estão incluídas a Escola Técnica Dança Vida, que promoveria cursos técnicos de dança; a Fábrica de 
Espetáculos, com formação profissionalizante em cenografia; e a Cia, Dança Vida, espaço de exercício profissional 
para jovens. Além de projetos como o Fluidança, com oficinas de arte-educação; o Cinergia, com aulas de iniciação à 
arte do cinema para adolescentes e jovens; o Sementes, que vai formar agentes multiplicadores; o Entreletras, que 
pretende estimular e fomentar a formação de jovens redatores e escritores; e o Videavida, que desenvolve a criação e 
expressão em artes plásticas. Fonte: CADERNO MAIS Ribeirão e Região. Dança Vida quer transformar galpão da 
antiga Ceagesp em Centro Cultural. 25/03/2013.  
Disponível em: <http://www.cadernomais.com.br/noticia/2013/03/25/2475/danca-vida-quer-transformar-galpao-da-
antiga-ceagesp-em-centro-cultural/>. 
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Figura 221 – Corte [sem escala] do projeto para os antigos barracões da CEAGESP - Sede do Projeto Dança Viva. 
Arquiteto Pedro Useche. 2009. Fonte: Acervo pessoal, cedida por Adriana Silva 

 

▪ Antiga fábrica de tecidos Matarazzo/Cianê: o projeto inicial previa a instalação no local, de 
aproximadamente quarenta mil metros quadrados, do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, 
conforme acordado em TAC [Termos de Ajustamento de Conduta] assinado pela Prefeitura Municipal e a 
Promotoria do município, do MIS – Museu da Imagem e do Som [dois mil metros quadrados], da Fundação 

Instituto do Livro, da Biblioteca Pública Municipal Guilherme de Almeida [quatro mil e quinhentos metros 
quadrados] e do Centro de Formação e da Casa do Turismo de Ribeirão Preto. Haveria ainda projeto de 
instalação de uma Fatec [Faculdade Técnica do Estado de São Paulo]139, em dez mil metros quadrados do 
total. Em algumas publicações encontra-se a informação de instalação, também, de uma sede da 
Pinacoteca do Estado [devido a um anúncio — de 2010 — que o Estado seria contemplado com seis 
pinacotecas, em parceria com a Secretaria Estadual da Cultura, não oficializado], além de mil metros 
quadrados para o Memorial da Fábrica, com a história da indústria Matarazzo. 

                                                             
139 Em outubro de 2011 ocorre um incêndio, destruindo o telhado e parte dos galpões da antiga fábrica, 
comprometendo o projeto de 'revitalização' do edifício, localizado na Via Norte, e pode também a instalação da 
Faculdade de Tecnologia de São Paulo [FATEC] no local o que, de fato, não ocorreu. Fonte: REVIDE. Incêndio 
Cianê. 13/10/2011. Disponível em: <http://www.revide.com.br/gerais/luz-no-fim-do-tunel/>. Em 20/03/2013 é 
anunciada que a FATEC seria construída em uma área pertencente ao Estado, no bairro Vila Vírginia, na Zona Oeste 
da cidade. A escolha do terreno na Vila Vírginia tinha sido anunciada em novembro de 2012 pela diretora 
superintendente do Instituto Paula Souza, Laura Laganá, e teria contrariado a prefeita Dárcy Vera [PSD], que defendia 
a construção na antiga fábrica de tecido Cianê-Matarazzo, no bairro Campos Elíseos. Na ocasião, a diretora teria dito 
que a demora da prefeitura na entrega de documentos obrigou o Estado a escolher outro local, a fim de cumprir o 
prazo de construção até o final de 2014. Fonte: PORTALG1, GLOBO. 23/03/2013. Fatec de Ribeirão será 
construída na Vila Virgínia, confirma Alckmin. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/03/fatec-de-ribeirao-sera-construida-na-vila-virginia-confirma-alckmin.html>. 
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Figura 222 – Programa proposto, segundo numeração dos galpões na imagem acima, 2012. 

Galpão 1: 
Espaço a ser destinado para um memorial da Fábrica de Tecido Matarazzo 
Espaço a ser destinado à Associação de Moradores do Bairro Campos Elíseos 
Web Café, loja de suvenir, recepção. 
Galpão 2: 
Espaço a ser destinado ao centro de formação com a possibilidade de cursos 
relacionados ao universo cultural – gráficos, design, arquivista, editor, weber. 
Galpão 3:  
Espaço a ser destinado para a Secretaria da Cultura para implantação do: 
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto;  
Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto e 
Biblioteca Municipal Guilherme de Almeida Prado 
Galpão 4: 
MIS – Museu da Imagem e do Som 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/centros/i14ciane.php>. 
Acesso em: 28/10/2012. 
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Figura 223 – Acima, imagens tridimensionais de simulação da proposta de ocupação da Antiga fábrica de tecidos 
Matarazzo/Cianê. Abaixo, elevações das portarias de acesso: Av. Marechal Costa e Silva e Via Norte. Fonte: Acervo 
pessoal, cedido pela ex-secretária da cultura, Adriana Silva. 

 

Reconhece-se ainda que, a partir do Inventário realizado, o bairro Campos Elíseos, onde está implantada a 
antiga fábrica Cianê, tem em sua Avenida da Saudade um corredor cultural no qual, entre seus atrativos 
históricos, estão a arquitetura dos túmulos do Cemitério da Saudade e a ‘imponência’ da Igreja Santo 
Antônio: de um outro lado, o bairro exibiria a história do trabalhador da antiga fábrica de tecidos. 

No caso do antigo espaço da CEAGESP, em reportagem que denomina o espaço como a ‘cracolândia’ de 
Ribeirão Preto, noticia-se que “para fugir da polícia e dos olhares de quem passa pelo centro antigo de 
Ribeirão Preto, usuários de crack estão migrando da região da Baixada para um dos antigos galpões da 
CEAGESP [Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo], transformando o local em uma 
espécie de ´cracolândia´: o imóvel, que pertence à prefeitura, não tem mais cobertura e está 
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completamente abandonado há mais de uma década".140 Além do galpão da CEAGESP, outros locais de 
consumo de álcool e drogas estariam no centro da cidade: o quadrilátero do Mercadão [Mercado Municipal] 
e a Praça Schmidt, áreas que – como veremos – seriam também alvos das ações de 'revitalização' que a 
Secretaria da Cultura pretende gerir e que poderíamos considerar tão estruturadas no discurso higienista do 
século XIX quanto a 'cracolândia' original o é. 

Em relação ao trabalho da Prefeitura Municipal com estes espaços caracterizados como “vazios urbanos” – 
apesar de não estarem realmente vazios em nenhum dos casos, como dito anteriormente – segundo 
Adriana Silva, ao descrever especialmente as atividades desenvolvidas pela Rede de Cooperação 

Identidades Culturais, em relatório da Fase 2 do projeto INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFÊNCIAS 
CULTURAIS, apresentado em dezembro de 2011: 

A Secretaria da Cultura, que era tão somente promotora, se tornou parte de um 
processo de gestão administrativa amplo e participa ativamente do projeto de 
Revitalização do Centro da cidade, até pouco tempo restrito ao Planejamento, é 
consultada e se tornou condutora de importantes iniciativas de ocupação de vazios 
urbanos, é proponente de leis de incentivo e de proteção do patrimônio, interfere no 
Plano Diretor e tem sido ouvida, pois se apoderou, nos últimos dois anos, de 
conhecimentos que refletem o que a cidade foi e, por isso, aquilo que ela se tornou.141 

A afirmação acima revela exatamente o que queremos colocar como questão principal neste capítulo: o 
papel da Secretaria da Cultura como um dos atuais gestores da ideologia enraizada desde aquele 
planejamento estratégico implantado há quase vinte anos, visto que, como afirma, interfere no Plano Diretor 
e tem sido ouvida legitimamente, visto que apoderou-se – através de pesquisas idealizadas pela Secretaria, 
como a realizada pela Rede de Cooperação entre a Prefeitura e Universidades de Ribeirão Preto  –, de 
"conhecimentos que refletem o que a cidade foi" sendo, por isso, detentora, também, do que a cidade se 
tornou, como afirma. Já a existência da Paisagem Cultural do Café, através da Secretaria da Cultura, é 
colocada em prática e, como o próprio nome da Rede de Cooperação por esta criada confirma, objetiva a 
consolidação de uma imagem de cidade que evoque uma identidade própria e inserida no que se denomina 
cultural. Tal busca e sua motivação ficam claros nos textos que acompanham as publicações das pesquisas 
realizadas pela Rede: 
 

Assim como o subtítulo ou um cognome geralmente acompanha o nome da cidade 
como se fosse um texto literário, recurso linguístico e de marketing: como Paris é a 
Cidade Luz, Buenos Aires é a capital do Tango, São Paulo é a cidade que nunca 

                                                             
140 Fonte: Jornal FOLHA DE S.PAULO. Galpão abriga "cracolândia" de Ribeirão. 20/09/2009. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri2009200901.htm>. Acesso em: 28/10/2012. 
141 Fonte: RIBEIRÃO PRETO. INRC- INVENTÁRIO NACIONAL DE REFÊNCIAS CULTURAIS – Paisagem Cultural do 
Café/ Prefeitura Municipal – Secretaria da Cultura – Rede de Cooperação Identidades Culturais. Relatório da Fase II 
– Dezembro de 2011. p. 09. Disponível em:  <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/relatorio_2.pdf>. p. 9 
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para... Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao nome, nem sempre o 
mesmo, mas todos enaltecendo uma de suas qualidades e, na maioria das vezes 
também em relação à sua produção, como já vimos no caso de Ribeirão Preto que, 
em plena liderança como produtora cafeeira e, por isso, passou a ser chamada de 
‘Capital d’Oeste’, não pela sua localização geográfica, mas pela condição de lugar 
aberto ao novo, por onde passavam os que desejavam seguir rumo ao Oeste, um 
lugar receptivo ao moderno. A cidade era de fato, à época, a ‘Capital do Café’. Os 
números lhe conferiam este título. Maria Elízia Borges, em seu livro “A pintura na 
capital do café” [1999], faz referência a um informativo editado em Londres, em 1912, 
classificando os doze maiores produtores de café do mundo e colocando, nas duas 
primeiras posições Francisco Schmidt e Henrique Dumont, ambos de Ribeirão 
Preto.142 

Além destes, são citados pelo Inventário os títulos de Eldorado do Café, Califórnia do Café antes de 
Califórnia Brasileira, Capital da Cultura nos áureos tempos dos dois teatros no centro da cidade, Capital do 

Agronegócio e, mais recente, Capital do Etanol: “títulos estes que significam não só qualidades, mas, 
conforme Augé [2010], reivindicam história. Escreve o autor que essas indicações, que fornecem, de certo 
modo, uma prova de modernidade e de integração no novo espaço econômico, coexistem com outras 
indicações, no caso da França, seu lugar de pesquisa, indicações históricas. Augé explica existir um 
movimento na atualidade que a profundidade histórica é reivindicada, assim como a abertura para o 
exterior, como se aquela equilibrasse esta. Toda cidade que não é de criação recente, reivindica sua 
história”143, explica o texto que cita muitas vezes o etnólogo francês Marc Augé [2010], criador do conceito 
de “não-lugar” para a sociologia contemporânea. 

O Relatório da Fase 2 [2011] colocaria, ainda, propostas para o Plano Diretor embasadas nas pesquisas 
realizadas pela Rede: segundo este, deveriam ser criadas e continuadas ‘manchas de preservação’ já 
detectadas, manchas estas que apresentariam um conjunto de exemplares arquitetônicos, em bom estado 
de conservação, sem muita descaracterização, referente aos períodos históricos levantados. Segundo este, 
no quadrilátero central existiriam, então, três ‘manchas arquitetônicas’: uma predominantemente eclética, 
caracterizada por casas térreas e sobrados com porão e alinhadas à calçada até casas isoladas no centro 
dos lotes; a segunda com estética arquitetônica também predominantemente eclética, mas referente a 
grandes estruturas arquitetônicas – tais como palacetes e casarões – casas térreas e sobrados com porão 
e alinhadas à calçada, além de praças, escolas e hospitais, e a terceira mancha, composta esteticamente 

                                                             
142 Fonte: RIBEIRÃO PRETO. INRC- INVENTÁRIO NACIONAL DE REFÊNCIAS CULTURAIS – Paisagem Cultural do 
Café/ Prefeitura Municipal – Secretaria da Cultura – Rede de Cooperação Identidades Culturais. Relatório da Fase I – 
Novembro de 2010. p. 8. 
143 Fonte: RIBEIRÃO PRETO. INRC- INVENTÁRIO NACIONAL DE REFÊNCIAS CULTURAIS – Paisagem Cultural do 
Café/ Prefeitura Municipal – Secretaria da Cultura – Rede de Cooperação Identidades Culturais. Relatório da Fase II 
– Novembro de 2010. p. 9. Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/relatorio.pdf>. 
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por imóveis construídos a partir da década de 1920 e 1930, como "Neocolonial erudito e simplificado em 
sua maioria".  

As pesquisas e indicações para a elaboração de políticas públicas – tais como para o Plano Diretor 
Municipal – estariam, obviamente, em consonância com o Plano Municipal de Cultura de Ribeirão Preto 
[2010-2020] –  criado e aprovado pelo Legislativo em 2010 –, no qual buscou-se definir e propor, em item 
específico, o Programa de Proteção e Promoção do Patrimônio Cultural, criado pelo Plano Municipal de 
Cultura, Lei 087, que se baseia na necessidade de planejamento de ações públicas de curto, médio e longo 
prazo, em relação aos Bens Culturais Materiais e Imateriais de Ribeirão Preto. 

O Plano Municipal de Cultura prevê ainda, a criação do Sistema Municipal de Museus – atividade em 
processo de execução, tendo sido criada a Curadoria dos Museus de Ribeirão Preto e tendo realizado, no 
dia dez de maio de 2010, o 2o Fórum Permanente de Cultura, com o tema Políticas Públicas de Museus, 
que deliberou sobre as metas a serem seguidas. Propõe ainda a criação do Sistema Municipal de Arquivos 
– atividade também em processo, porém condicionada à transferência do Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto para o prédio da antiga fábrica de tecidos Matarazzo/Cianê, como já citado. Prevê, também, 
a criação do Sistema de Informação de Referências Culturais, e determina a realização do Inventário de 

Bens Culturais do Município que, como anteriormente citado, já realizou dois relatórios de atividades. 

Tais relatórios indicam inclusive, a necessidade detectada de alinhar tais iniciativas às ações da Secretaria 
de Planejamento e Gestão Pública [dividida em Departamento de Urbanismo, Departamento de 
Desenvolvimento Socioeconômico e Departamento de Análise e Controle de Projetos], até então 
desconexas em relação às  propostas e atuações da Secretaria da Cultura [fato inclusive já exposto pela 
própria Secretária da Cultura, Adriana Silva, em ocasião do Seminário “Olhar o Centro”144, ocorrido em 
setembro de 2011, no Memorial da Classe Operária – UGT, na Rua José Bonifácio, centro da cidade]. A 
requalificação desta rua faz parte, inclusive, das atividades que constam do planejamento da Secretaria da 
Cultura através do Programa de Preservação do Patrimônio de Ribeirão Preto, ação que busca por 
“revitalizar” o centro da cidade.  

3.6.3. BAIXADA OU CORREDOR CULTURAL? PRESENTES PARA A CIDADE 

O Programa de Preservação do Patrimônio de Ribeirão Preto regulamentaria, como proposto, várias 
iniciativas a fim de viabilizar as restaurações de prédios públicos e privados para execução no mesmo 
                                                             
144O Seminário “Olhar o Centro” foi realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2011, organizado pela Associação 
Cultural e Ecológica Pau Brasil, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
através do Prêmio de Incentivo à Cultura. Fonte: PAUBRASIL.ORG Disponível em: <http://www.paubrasil.org.br/st-
noticias-view.php?codigo=71>. 
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período para o qual foi criado o Plano Municipal de Cultura, ou seja, de 2010 a 2020. Muitas parcerias, 
segundo divulgado, teriam sido firmadas entre a Secretaria da Cultura e entidades culturais, fazendo com 
que alguns projetos estivessem tramitando junto aos governos estadual e federal, em busca de recursos, 
sendo o elenco destas ações resultado da Fase I do Inventário de Referências Culturais, elaborado em 
2010 pela Rede de Cooperação, cujo foco – como dito – seria preservar e proteger os bens relacionados ao 
Roteiro do Café para a obtenção da chancela e alcance dos recursos advindos do PAC Cidades Históricas, 
como mencionado. 

A intervenção realizada na Rua José Bonifácio seria, portanto, um dos itens existentes do Projeto de 

Revitalização do Centro de Ribeirão Preto, apresentado pela Secretaria da Cultura na edição Projeto 

Ribeirão Preto Cidade Histórica, que visa trabalhar – conforme já colocado – com propostas de projetos em 
quatro bairros da cidade [Vila Virgínia, Vila Tibério, Ipiranga e Campos Elíseos], na área central e no distrito 
de Bonfim Paulista, objetivando especialmente um conjunto de ações na área material e imaterial da 
preservação histórica, arquitetônica e de tradições da cidade.  

A respeito desta, a Folha de S.Paulo anuncia que a pintura seria uma das ações que fazem parte da 
'revitalização' do centro, pertencente a uma campanha da prefeitura para trocar o nome popular de Baixada, 
como é conhecida a região onde fica a José Bonifácio, para Corredor Histórico145: o projeto seria realizado 
em várias capitais pela Coral Tintas, que teria doado 6.500 litros de tinta para a ação.146 

Isso porque o Projeto de Revitalização do Centro de Ribeirão Preto, como descrito, incorpora as pesquisas 
realizadas, reconhece a existência de “corredores culturais” no município e “protege a paisagem cultural do 
café”. Sua divulgação coloca, ainda, que a Rede de Cooperações Identidades Culturais reconheceu seis 

                                                             
145A Rua José Bonifácio é considerada uma das ruas mais antigas da cidade, tendo sua origem intimamente ligada à 
implantação da estação ferroviária central da Cia Mogiana em Ribeirão Preto. Segundo D´Andrea, Carlucci e 
Megliorini [2013], “seu traçado precisamente retilíneo e paralelo à linha do trem e ao córrego retificado para receber os 
trilhos e seus equipamentos de apoio [galpões, estação e casas de turma] são dados que demonstram as implicações 
urbanas que essa nova tecnologia de transporte opera em quase todas as cidades do noroeste paulista no início do 
século XX. A relação com a ferrovia se dá não só pelo traçado, mas, sobretudo, pela função simbiótica que esse 
trecho urbano realiza ao desenvolver uma miríade de serviços comerciais tais como venda de bebidas, tecidos, armas, 
munições, confecção de roupas, produtos agrícolas, alimentos e ferragens, se apropriando de um público consumidor 
em trânsito certo dos trens ao centro da cidade. Local de passagem conhecido como ‘a rua da estação’, suas 
edificações se dividem entre as mais primitivas de estilos marcadamente regionais, ínfluências mineira e paulista] e 
outras com carga ornamental eclética mais acentuada, porém sempre conservando um padrão de programa típico de 
áreas comerciais: o salão das envasaduras regulares o térreo para as lojas e as janelas com sacadas no pavimento 
superior destinado às residências”.  
146 Fonte: FOLHA DE S.PAULO. Pintura da José Bonifácio desagrada comerciantes. 01/06/2012. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/46128-pintura-da-jose-bonifacio-desagrada-comerciantes.shtml>. Último 
acesso em: 22/11/2014. 
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corredores culturais no município de Ribeirão Preto e que o projeto “é amplo e pensa a cidade para os 
próximos dez anos”.147 

 
Figura 224 – Frontispício da publicação "Cidade 
Histórica', visando catalogar os projetos existentes para 
a cidade no sentido de preservação de bens materiais. 
2011. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 
Figura 225 – Página interna da publicação "Cidade 
Histórica': Corredor Cultural José Bonifácio. A 
Secretaria da Cultura atuaria no local a fim de propor 
atividades dentro da Economia Criativa, incentivando 
algumas atividades. 2011. Fonte: Acervo pessoal da 
autora. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 226 – Página de divulgação do Projeto Cidade 
Histórica. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

                                                             
147 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2011. Apresentação “Cidade Histórica”. 30/08/2011. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/city-historica/revista/index.html>. 
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O projeto previa ainda o término das obras antienchentes na Avenida Jerônimo Gonçalves, a recuperação 
do calçadão com a troca do piso, o aterramento dos fios, a limpeza da comunicação visual, a construção de 
galerias de descanso, com sanitários, fraldários e bebedouros, a restauração de casarões e ocupação 
cultural, a transformação da Rua José Bonifácio em corredor histórico e recuperação das fachadas, a 
restauração do Mercadão com dinamização do uso, a ampliação do calendário cultural realizado no centro, 
a qualificação da Feira de Artesanato e a destinação de um novo uso para o prédio do antigo Hotel Brasil, 
situado à Avenida Jerônimo Gonçalves. 

Considerando todas as deficiências e fragmentações existentes entre os espaços citados, não se pode 
deixar de notar o caráter pontual das intervenções propostas que, citando Otília Arantes, seriam como 
‘migalhas’ comparadas a todo o potencial investigador da arquitetura e no urbanismo. Tais espaços, como 
vimos, vêm sendo alvo de propostas de requalificação há, pelo menos, vinte anos, com as propostas de 
1991 – do Ribeirão Preto - Ano 2000 – e, em 1996, com o Projeto Ribeirão Preto 2001, previstas neste 
momento de acordo com o que determina o Plano Diretor de 1995 e o Plano Municipal de Cultura do 
município de Ribeirão Preto.  

Enquanto políticas públicas espaciais, mostram-se setoriais e desvinculadas de processos de Planejamento 
Intramunicipal e Intrarregional, por exemplo, como se poderia esperar de intervenções na área central de 
uma cidade que é não apenas sede regional mas também inter-regional, se considerarmos que sua área de 
influência atinge outros estados e importantes regiões, tais como Minas Gerais e Goiás, por exemplo. Faria 
colocaria que: 

Um município não pode ser pensado politicamente como uma unidade isolada em si 
mesmo, desvinculado da sua inserção regional [geográfica, social, econômica], pois o 
crescimento equilibrado das microeconomias locais se substantivam na circulação das 
pessoas, das mercadorias e do conhecimento, ou seja, nos usos do território vivido e 
não naquele do “espaço abstrato do capitalismo mundial". [FARIA, 2011. pg. 226] 

Em participação no Seminário Olhar o Centro,148 já citado devido à participação da então Secretária da 
Cultura, Faria exporia a fragilidade de se resumir a imagem da cidade de Ribeirão Preto e a memória a ser 
preservada aos espaços construídos por uma elite 'entre-rios', através do "discurso da higiene, beleza e 
disciplina", utilizados na modernização de seus espaços urbanos, ocorrida de 1895 a 1930. Em 
apresentação que visava a desconstrução do discurso da riqueza e do progresso, Faria cita uma frase do 

                                                             
148 O título da palestra proferida por Faria foi Ribeirão Preto, uma cidade em construção: século XIX / Ribeirão 
Preto, uma cidade em contradição: século XXI. Ribeirão Preto, 11 de setembro de 2011. Org: Associação Cultural e 
Ecológica Pau Brasil.  
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livro de Martinho Prado:149 "[...] Nem café, nem ferrovia, nem imigrante..." ao falar das "apologias da 
grandeza e do descaso" na construção da cidade de Ribeirão Preto, que contemplou uma "centralidade 
embelezada e higienizada", enquanto além-rio o espaço se configurava de forma totalmente oposta. 

 

Figura 227 – Imagem apresentada por Faria em palestra intitulada Ribeirão Preto, uma cidade em construção: século 
XIX / Ribeirão Preto, uma cidade em contradição: século XXI. Ribeirão Preto, 11 de setembro de 2011. 

O autor compara as obras antienchentes na Avenida Jerônimo Gonçalves, por exemplo, ao urbanismo 
sanitaristas vigente no século XIX, bem como as propostas de revitalização da área central que, segundo 
Faria, estariam embasadas no discurso higienista do mesmo século – ou seja, século passado – ao afirmar 
que "considerada reduto de prostituição, de tráfico de drogas e moradia para andarilhos, a região da 
Baixada da área central de Ribeirão Preto pode ser contemplada com um corredor histórico na rua José 
Bonifácio".150  

 
Figura 228 – Imagem apresentada por Faria em palestra intitulada Ribeirão Preto, uma cidade em construção: século 
XIX / Ribeirão Preto, uma cidade em contradição: século XXI com o título Ribeirão Preto e o Urbanismo Sanitarista 
no Século XXI. Ribeirão Preto, 11 de setembro de 2011. 

                                                             
149 Trecho citado do texto de PRADO, Martinho. Imagens de um viajante: “Municípios de S. Simão e Ribeirão Preto”. 
in: A Província de São Paulo, 1877. 
150 Fonte da manchete citada por Faria: Jornal A CIDADE. Região da Baixada ainda espera por revitalização. 
Edição online de domingo, 21 de Agosto de 2011. 
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Figura 229 – Página de divulgação do Projeto Cidade Histórica – Obra Antienchente. Fonte: Acervo pessoal da 
autora. 

A proposta do Corredor Cultural José Bonifácio, citada por Faria, divulga-se, “revela a importância do local: 
uma das áreas comerciais mais antigas da cidade”, cuja história de formação foi publicada no livro A 

história contada através de uma rua, de Eder Donizeti da Silva pela Fundação do Livro de Ribeirão Preto, 
parte de treze publicações que a Secretaria da Cultura se dispôs a fazer para divulgar o trabalho da Rede 

de Cooperação Identidades Culturais. Contudo, confirmando o caráter frágil da 'requalificação' que 
alcançaria ante os objetivos colocados, a proposta consiste em mudar a fiação [responsabilidade da CPFL], 
“limpeza visual” [através da Lei Cidade Limpa, trazida diretamente da Prefeitura de São Paulo – gestão de 
Gilberto Kassab] e pintura das fachadas de acordo com estudos desenvolvidos pelo escritório-modelo do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UNISEB-COC, além da já citada participação da empresa de tintas 
Coral com o projeto Tudo de Cor Para Ribeirão, que consistiu basicamente na doação de tinta para 
efetivação do projeto de estudo de fachadas, ficando a pintura a cargo de quatrocentos voluntários: ao 
poder público coube gerir a ideia. Cabe salientar, ainda, que o Projeto Tudo de Cor, fez parte de um 
catálogo de presentes que as empresas se disponibilizariam a doar para a cidade, em comemoração ao 
aniversário de 156 anos de Ribeirão Preto. 

Para divulgação desta ação houve ainda, no aniversário de 156 anos da cidade [em junho de 2012], a festa 
de encerramento do projeto, que convidava voluntários, comerciantes, moradores do centro, artistas e 
‘todos os que quisessem festejar’, para atrações dos Pontos de Cultura, o que aconteceu em dois 
quarteirões da Rua José Bonifácio, fechados para o evento que consistiu em mostrar à população as novas 
fachadas [ainda restavam alguns quarteirões a serem pintados], mostrar as atrações dos Pontos de Cultura, 
como por exemplo, o circo mambembe, cujo “cortejo levará crianças e adultos a um passeio pela 
arquitetura da rua: ao som dos tambores todos se confraternizarão”. Um verdadeiro cenário para a 
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constituição de um 'corredor cultural' onde, além da pintura das fachadas, as ações comerciais seriam 
fomentadas para "valorizar as iniciativas pertinentes" ao seu uso como tal. 

Confirmando o caráter higienista da proposta, a escolha da Rua José Bonifácio pela Prefeitura Municipal, 
segundo o livro publicado na ocasião, levou em consideração vários aspectos, entre eles, o fato de 
apresentar edificações com estilos de épocas diferentes, apresentando relação direta com quase todos os 
períodos históricos da cidade: “considerada ‘Boca de Lixo´, faz parte da sua vida a prostituição, os roubos, 
a marginalização, o tráfico de drogas, o comércio ilegal, mas, mesmo assim conserva o maior conjunto 
arquitetônico histórico da cidade de Ribeirão Preto”: 

A proximidade da Rua José Bonifácio com a antiga Estação Ferroviária da Mogiana 
tornou-a quase a extensão da estrada de ferro. A presença do Mercado Municipal e a 
multiplicidade de atividades comerciais e industriais de diferentes tamanhos 
mesclados à moradia constituíram os elementos formadores da identidade desta 
localidade, ao longo do século XX [SILVA, 2011]. 
 

Em relação ao Mercadão, também situado na “Baixada” e sendo um bem arquitetônico tombado pelo 
Conpacc [além de considerado bem imaterial], a Prefeitura lança, na mesma publicação, o projeto de 
restauro [buscando privilegiar a obra do artista plástico Bassano Vacarini, existente em uma das fachadas 
do edifício], além de propor investimentos de recursos na iluminação interna, no telhado, no piso, nos 
sanitários, no escoamento de lixo e na ventilação: “a Paulicéia Arquitetura de Restauro é parceira nesta 
iniciativa e proponente junto ao ProAC [Programa de Ação Cultural151, da Secretaria de Estado da Cultura] 
para a primeira fase e seria também nas fases seguintes pelo Pronac [Programa Nacional de Apoio à 
Cultura, do Ministério da Cultura]”, divulga a revista. 

                                                             
151O Programa de Ação Cultural é dividido em duas formas de apoio: 
1. Editais/Concursos: apoio por meio da seleção pública de projetos cuja premiação é proveniente de recursos 
orçamentários da Secretaria de Estado da Cultura; 
2. Incentivo Fiscal [ICMS]: apoio por meio de patrocínio[s] de contribuintes habilitados do ICMS a projetos previamente 
aprovados pela Secretaria de Estado da Cultura. 
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Figura 230 – Página interna da publicação "Cidade 
Histórica': ´revitalização´do Mercado Municipal [bem 
arquitetônico tombado pelo Conppac] e prédios públicos 
e privados: os recursos para preservação e restauro do 
Palacete Camilo de Matos e Solar Murdocco se dariam 
através de permutas [de posse do bem, a Secretaria 
abriria cessão de uso do espaço em contrapartida ao 
investimento em restauro]; para os bens públicos 
[Palácio do Rio Branco e prédio do MARP, a ‘estratégia’ 
seria pleitear recurso no PAC do Patrimônio em 2012. 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 2011. 

 

 

 
Figura 231 – Imagens tridimensionais das propostas 
desenvolvidas para a ‘revitalização’ do Mercado 
Municipal de Ribeirão Preto. Paulicéia Arquitetura de 
Restauro. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2011. Disponível 
em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/city-
historica/revista/index.html>. Acesso em: 22/11/2013. 

 

Para os privados, como o Palacete Camilo de Matos, Solar Murdocco, entre outros, a proposta são 
permutas entre bens de igual valor. Assim, de posse do patrimônio, a Secretaria abriria cessão de uso do 
espaço a fim de restaurá-los. Para os públicos, em especial o Palácio Rio Branco, a estratégia apresentada 
seria pleitear recurso do PAC - Cidades Históricas em 2012, assim como para o MARP [Museu de Arte de 

Ribeirão Preto Pedro Manuel-Gismondi], bem tombado no âmbito municipal por seu valor histórico e para o 
qual a Secretaria da Cultura sugeriu um investimento de sessenta mil reais para recuperação da construção 
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original e resolução de problemas como as infiltrações e da retirada dos fios, “que atrapalham a visibilidade 
do prédio”: ambas ações seriam realizadas pelo Shopping Santa Úrsula. 

 
 
Figura 232 – Páginas do catálogo de aniversário da cidade de Ribeirão Preto [156 anos], em 2012. A publicação 
visava mostrar as empresas que haviam presenteado a cidade com investimentos em obras, colocadas pela 
Secretaria Municipal da Cultura, como importantes para a cidade. A maior parte delas faz parte do Projeto Ribeirão 
Preto Cidade Histórica, de 2011. À esquerda, imagem de divulgação do Monumento projetado pela arquiteta Rita 
Maria de Martin para marcar a obra antienchente, presente do Shopping Santa Úrsula, ainda não executado. O 
Shopping também arcaria com os custos da recuperação do MARP [à direita]. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/programacao_aniversario.pdf>. 
 

A Avenida Jerônimo Gonçalves, considerada pela publicação de ações como “quase toda revitalizada”, 
“receberá atenção especial: o projeto Cidade Histórica previa a recuperação da Praça Francisco Schmidt 

com a restauração da antiga Maria Fumaça”, que está “estacionada” na praça. O uso cultural proposto para 
esta estaria em permitir a visitação com “contação de histórias”, projeto este que estaria tramitando no 
Governo do Estado a fim de ser beneficiado com captação de ICMS [Imposto de Circulação de Mercadorias 
e Serviços]152, sendo que outras ações de recuperação da praça estariam sendo pensadas pelo Escritório 
de Arquitetura da UNISEB-COC: tais ações estariam, também, vinculadas à recuperação da Avenida 
Jerônimo Gonçalves, do antigo prédio da Cervejaria Antárctica [para o qual, ao fim, foi aprovado o shopping 

                                                             
152 O ICMS Cultural faz parte do ProAC – Programa de Ação Cultural [Lei nº 12.268 de 20/02/06] e parte do valor 
devido a título de ICMS pode ser revertido para esse tipo de Projeto, não incidindo nenhum custo à empresa. 
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já citado], que também implicaria em novo uso do espaço. Quem viabilizaria o projeto seria a Empresa 
Tracan, de equipamentos agroindustriais, o que até o momento não ocorreu. 

 
Figura 233 – Imagem da Maria Fumaça existente na 
Praça Francisco Schmidt desde os primeiros anos da 
década de 1970. Teria sido doada pela Usina Amália à 
Prefeitura e instalada em 1912. A imagem abaixo é do 
projeto desenvolvido para o restauro da Praça, com 
adequação da Maria Fumaça. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 
2012.  
Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/programacao_
aniversario.pdf>. p. 20. 
 

 
 

 
Figura 234 - A recuperação da Praça Francisco 
Schmidt se daria com a restauração da antiga Maria 
Fumaça e atividade cultural a ela vinculada. Tais 
ações estariam também relacionadas à ‘recuperação’ 
da Avenida Jerônimo Gonçalves e antigo prédio da 
Cervejaria Antarctica para onde, como divulgado 
posteriormente, foi aprovada a construção de um 
Shopping. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2011. 
Disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revist
a-cidade-histrica>. 

Nesta avenida também foi construído, como parte  o Memorial das Palmeiras, uma obra para ‘lembrar as 
enchentes’ que ocorriam na área e que, ao menos teoricamente, não mais ocorrerão – devido à obra 
antienchentes empreendidas na primeira gestão de Dárcy Vera [PSD]. Tal memorial, em sua pequena 
escala foi, inclusive pichado logo após sua inauguração, e não se constitui, de forma alguma, em marco 
referencial, ou espaço de memória para a cidade, como se pretendia. Entre os “presentes” sugeridos pela 
Secretaria da Cultura, contudo, havia um monumento denominado Ponto de Luz cuja proposta, segundo 
divulgado, “foi desenhada para lembrar os trilhos do trem que passaram pela Avenida no passado e o farol 
é uma referência dos caminhos e dos pontos de luz”. 

Tais propostas, segundo Faria – à mesma ocasião do Seminário citado –, deveriam estar pautadas, além 
do embelezamento, limpeza visual, adequação da fiação existente, revitalização dos espaços e novo 
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paisagismo, em um planejamento intramunicipal e regional de desenvolvimento, na inclusão sócio-
produtiva-habitacional da população marginalizada  – desfavorecendo, assim a gentrificação –, no incentivo 
à moradia – inclusive Habitação de Interesse Social, na área central –, reestruturação da mobilidade urbana 
em todos os níveis – talvez pensando o VLT proposto, em 1991, pelo projeto Ribeirão Preto - Ano 2000 e, 
especialmente, na ação do Poder Público para a reestruturação fundiária e o controle da especulação 
imobiliária. Deveria agir, portanto, desfazendo o 'setorialismo' das Políticas Públicas no Brasil, unindo assim 
políticas públicas de diversos setores, tais como habitação, mobilidade, programas urbanos etc., e tratando 
o patrimônio como política pública espacial, associado aos movimentos de inclusão sócio-habitacional – 
através do incentivo ao 'morar na cidade' – e, especialmente, trabalhando o patrimônio como instrumento 
para recuperação dos lugares públicos [edificados ou livres], além de fazer com que a revitalização do 
centro faça parte no processo do planejamento urbano-regional. 

 

Figura 235 – Imagem do Memorial das Palmeiras, na 
Avenida Jerônimo Gonçalves, realizado ao fim da 
primeira etapa da obra antienchentes, em 2011. Foto: 
Carlos Natal. Disponível em: 
<http://www.vaievemdavida.com.br/noticia/obra-
antienchentes-e-finalizada-e-poe-fim-problema-
centenario/>. 

 

Figura 236 – Vista aérea da Avenida Jerônimo 
Gonçalves após as obras antienchentes, finalizadas em 
2013. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/J332/noticiaWebImp
rimir.xhtml?id=27819>. 

Ao contrário, outros “presentes” que, nas palavras da Prefeitura, “revitalizariam” diversos espaços ou 
criariam pontos referenciais na cidade seriam propostos: cabe aqui colocar apenas o caráter mercadológico 
de tais propostas que, mesmo que se de fato requalificassem – em algum sentido – edifícios e espaços 
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urbanos, revelariam a simples venda da imagem da cidade, cujos espaços estariam catalogados e à espera 
de um investimento privado para se tornarem referência, ou construírem novas significâncias – ou novas 
'relações', como se divulga – na paisagem urbana para a qual se visa obter a 'chancela', ao mesmo tempo 
em que as marcas das empresas responsáveis pela sua realização poderiam ser a esta associada. 

Além destas propostas para o centro histórico da cidade, existiriam outros, relativos a equipamentos 
culturais. Talvez o único pensado em conjunto, mas que já existe como  'conjunto cultural' , sendo – talvez – 
potencializado [caso não seja espacialmente fechado, como proposto] é o relativo à requalificação do Morro 

do São Bento, onde está instalada atualmente a Secretaria Municipal da Cultura. 

O Morro do São Bento, por esta proposta, deveria ser administrado como um Parque Cultural, o que 
significa uma gestão do espaço que sugere o seu fechamento como “garantia de segurança”, ou seja, trata-
se da transformação de uma grande obra cultural nitidamente ligada aos princípios formais e ideológicos, 
além de libertadores, do Movimento Moderno, em um espaço controlado, apesar de ´revitalizado´ [no 
mínimo controverso]: o projeto contemplaria ainda a ampliação da Escola de Arte, que funciona na Casa da 

Cultura e o Teatro Municipal, outro importante equipamento ali instalado, que também deveria ser 
reformado. O Teatro de Arena seria reformado com recursos do Governo do Estado em ICMS, caso as 
empresas não aderissem como “Amigas do Arena” – como, de fato, não aderiram. Assim, os estudos 
iniciais para o Parque Cultural foram feitos em parceria com a AEAARP [Associação de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto]. 

Vale lembrar que a área já existe como Complexo Cultural Antônio Palocci e que, junto com o Complexo 

Esportivo Elba de Pádua Lima [conjunto esportivo e Ginásio da Cava do Bosque] e Bosque Municipal Fábio 

Barreto compõe o Parque Municipal do Morro de São Bento [criado em 1995], antigo Morro do Cipó, com 
cerca de 250.000 m². O 'ganho' da concretização do Parque Cultural estaria, portando, restrito ao 
fechamento da área "para garantias de segurança" e mirantes, para que "a área verde protegida possa ser 
apreciada", como anunciado no folder reproduzido a seguir: 
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Figura 237 – Página interna da publicação Cidade Histórica: abaixo, imagem virtual de proposta para os mirantes 
do Parque Cultural a ser criado e gerido como Parque fechado. Proposta: Associação de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Ribeirão Preto [AEAARP]. Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2011. Também disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revista-cidade-histrica>. 
 

Também seria anunciada a captação de investimentos privados para a realização de “marcos arquitetônicos 
artísticos” para as quatro entradas da cidade porque “todos precisam saber que a nossa cidade está pronta 
para receber seus visitantes”, já “presenteados” pelas empresas Havan e Iguatemi Ribeirão Preto, que 
instalará um portal na via Castelo Branco. O Ribeirão Shopping viabilizaria, ainda, um projeto em 
homenagem ao Palhaço Piolin, nascido em Ribeirão Preto em 1897: trata-se de uma ‘Praça’ – na verdade 
um simulacro – com painéis idealizados pelo artista plástico e arquiteto Roberto Bélgamo, implantada em 
uma das entradas do Ribeirão Shopping. 
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Figura 238 – Páginas do catálogo de aniversário da cidade de Ribeirão Preto [156 anos], em 2012. Imagens da 
‘Praça’ a ser criada na entrada do Ribeirão Shopping, em homenagem ao Palhaço Piolin, com painéis do artista 
plástico e arquiteto Roberto Bélgamo. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/programacao_aniversario.pdf>. 
 

 
 
Figura 239 – Imagem da 'Praça' do Palhaço Piolin, já implantada. Fonte: Acervo pessoal. Agosto de 2014. 
 

Um projeto que parece ser interessante é o Projeto Quatro Cantos, uma proposta da Liga Ribeirão-pretana, 
com acompanhamento e fomento da Secretaria da Cultura, incentivado pelo Governo do Estado por meio 
do PROAC, que permite o repasse de recursos vindos do ICMS. Na sua totalidade, o projeto previa a 
transformação de quatro quadras de escolas de samba da cidade, transformando-as em Centros Culturais 
para uso de toda a comunidade. Segundo colocado na publicação que o divulga: “descentralizar o 
atendimento cultural é uma meta estabelecida no Plano Municipal de Cultura de Ribeirão Preto”. 
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Figura 240 – Páginas do catálogo de aniversário da cidade de Ribeirão Preto [156 anos], em 2012. À esquerda 
divulga-se o projeto de transformação de quatro quadras de escolas de samba em centros culturais [tendo início 
com apenas uma delas]. À direita, a publicação divulga o financiamento, realizado pela Fundação Alphaville, de 
projeto Cidade Histórica para Bonfim Paulista, onde os empreendimentos imobiliários da empresa foram 
implantados [com Alphaville 1, 2 e 3]. O projeto a ser desenvolvido iria propor diretrizes de intervenção urbana para 
o centro de Bonfim Paulista. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012.  
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/programacao_aniversario.pdf>. 
 

 
Figura 241 – Página interna da publicação Cidade Histórica: enfatiza-se aqui a projeção de novas relações de 
pertencimento com os lugares objetivados pelo projeto. Além disso, cita-se que a cidade de Ribeirão Preto deve 
entrar no circuito dos Museus, sendo uma das propostas a criação do Museu do Tempo, “um espaço cultural que 
nasce para fazer parte do roteiro internacional de Museus e conta com a participação do arquiteto Décio Tozzi.” 
Fonte: Acervo da autora. 2011. Também disponível em: <http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revista-
cidade-histrica>. 
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3.6.4. BONFIM PAULISTA – “PROTEÇÃO CULTURAL”? 

Na contramão dos movimentos participativos citados, mas na mesma linha de criação de 'cenários' 
urbanos, há o anúncio de que o distrito de Bonfim Paulista deveria ser reconhecido como uma Área de 

Proteção Cultural: “sua arquitetura revitalizada e espaços hoje vazios devem receber novos projetos de 
economia criativa. Turismo rural, gastronomia caipira, a memória do cancioneiro, a ocupação da praça pela 
arte, o museu, a vida do interior. Um lugar do passado em pleno vigor econômico.”153 Segundo divulgado, 
uma parceria com a Fundação Alphaville e arquitetos de Ribeirão Preto viabilizaria a elaboração de projeto 
que pretende, a partir do inventário cultural realizado pela Rede de Cooperação Identidades Culturais, 
estudar o conjunto arquitetônico do Distrito e propor ações de restauro e ocupação diversificada com foco 
na Economia Criativa, conceito bastante utilizado pela Secretária da Cultura, Adriana Silva:154 
 

Com os estudos concluídos, a Secretaria da Cultura pretende fomentar no Distrito, 
atividades culturais compreendidas dentro da Economia Criativa, como a realização de 
feiras de arte, festas religiosas, projetos de gastronomia rural, turismo ecológico, 
passeios de charretes, incentivo aos botecos, apresentações de músicas e artes na 
praça central, apoio aos ateliês de artes visuais, entre outras ações que estimulem os 
proprietários de imóveis de interesse histórico a transformar seus patrimônios em 
estabelecimentos comerciais do ramo da cultura.  
Outra iniciativa para o local é a criação do Centro da Memória do Cancioneiro, um 
projeto que tem como objetivo preservar a história do homem do campo como também 
difundi-la. O prédio antigo da CPFL continua exatamente como na foto da década de 
1930. De propriedade privada, o Museu instalado no local deverá fazer parte do roteiro 
de Museus de Ribeirão Preto. O trabalho é a criação de novas parcerias que 
viabilizem o funcionamento do equipamento cultural e o coloque no circuito dos 
museus do interior do Estado de São Paulo. 

                                                             
153 Segundo publicação do projeto Ribeirão Preto Cidade Histórica, disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revista-cidade-histrica>. Último acesso em: 22/11/2014>.  
154O Projeto citado indica que “[...] surge a necessidade de se identificar, em cada área, as condições específicas que 
assegurem desde o início, a implantação de qualquer planejamento que vise o desenvolvimento de nossa indústria 
turística; tais dados permitirão quantificar e qualificar a oferta e a demanda, procedimentos indispensáveis para 
concretizar um estudo de vitalidade econômica”. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 1993-1996. p. 45. 
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Figura 242 – Página interna da publicação Ribeirão Preto Cidade Histórica: Economia Criativa no Distrito de 
Bonfim Paulista. Fonte: Acervo da autora. 2011.  
Também disponível em: <http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revista-cidade-histrica>. 
 

O encarte de Ribeirão Preto 156 anos traria, ainda – como mostra a Figura 242 – a notícia de que “a 
Fundação Alphaville financia pesquisa e Bonfim Paulista ganha Projeto Cidade História”: segundo 
publicado, o plano irá propor diretrizes de intervenção urbana para o centro de Bonfim Paulista, com o 
objetivo de buscar a reorganização do espaço, integrar as áreas públicas de as edificações históricas e 
priorizar o uso das vias centrais pelos pedestres. Isto, partindo, segundo dito, de levantamentos prévios e 
das demandas apresentadas pelos moradores e usuários de Bonfim Paulista: “o plano de diretrizes busca 
criar instrumentos para a valorização dos patrimônios materiais e imateriais [usos, costumes, memórias 
associadas aos espaços], definidos a partir da identificação e descrição dos edifícios com interesse 
patrimonial, para a integração das áreas verdes destinadas a parques urbanos, aos espaços urbanos 
existentes e para definição de novos equipamentos urbanos”.155 

A execução da proposta apresentada é da Vão Livre Arquitetura, cujas coordenadoras Juscélia Fiuza e 
Marcela Cury Petenusci a apresentaram, no dia 22 de junho de 2012, no Palácio do Rio Branco, com a 
presença da Secretária Adriana Silva, arquitetos da cidade que trabalham em projetos de Bonfim Paulista 
[como Luiz César Barillari] e representantes das associações de comerciantes de Bonfim Paulista. 
                                                             
155 Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012. Programação de aniversário de Ribeirão Preto. p. 17. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/programacao_aniversario.pdf>. 
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Interessante notar, pelo debate após apresentação da proposta [na verdade parcialmente apresentada], o 
conflito de interesses: a Secretária da Cultura Adriana Silva, como já mencionado no texto que divulga o 
projeto, coloca que o Distrito de Bonfim Paulista deve se configurar como “um lugar no passado”, onde a 
intervenção proposta, na verdade, levaria à criação de uma paisagem, um cenário deste passado rural. 
Assim, a Área de Proteção Cultural citada seria, na verdade, a criação de um ‘cenário turístico’, para 
aqueles que, cansados talvez da “modernidade” de Ribeirão Preto, pudessem “comer aquele doce de figo 
de antigamente” [segundo apresentação]. Indagada pelos moradores da cidade e comerciantes presentes 
sobre a não satisfação em viver em um lugar assim, aparentemente “parado na história”, a Secretária 
respondeu que os donos de estabelecimentos deste tipo [com fachadas e produtos históricos] poderiam 
morar, por exemplo, no Alphaville e, ainda, lucrar com a venda destes produtos regionais, alimentando o 
turismo e o ‘saudosismo’ dos interessados. 

Ribeirão Preto estaria assim, livre para se modernizar, enquanto que esta imagem do passado estaria 
protegida, em Bonfim Paulista que, ainda, teria seu ganho financeiro, “retomando a rica arquitetura do 
distrito, produzindo espaços sociais de convivência, de atividades econômicas, gerando mais 
desenvolvimento e renda”. Ainda, segundo Adriana Silva: 
 

A intenção deste projeto arquitetônico é integrar as áreas públicas e edificações 
históricas. Priorizar o uso das vias centrais pelos pedestres, criar instrumentos para a 
valorização dos patrimônios materiais e imateriais, além de promover a integração das 
áreas verdes destinadas a parques e espaços urbanos. 
O projeto começa a ser pensado agora. É amplo e contempla toda Bonfim Paulista. 
Mas ele pertence aos moradores. É para eles que o escrevemos. Queremos, com 
parcerias da iniciativa privada, apoiar as atividades econômicas e rurais característica 
do lugar, tão singular, que é o distrito.156 
 

O arquiteto ribeirão-pretano Barillari também se pronunciou, afirmando que está realizando projeto de uma 
vila comercial no Distrito de Bonfim Paulista e que, utilizando-se de material de demolição, está 
conseguindo recriar esta paisagem rural do passado, que foi a pretendida pelos clientes que o contrataram. 

Em conversa informal, ainda, a arquiteta e urbanista Juscélia Fiuza conta como teve início o Projeto que 
apresentou ao lado da sócia: em pesquisa realizada pela Rede de Cooperação Identidades Culturais, da 
qual faz parte, teria sido identificada uma ‘repulsa’ da população em relação à instalação, ali, do 
Condomínio Residencial Alphaville, explicada da seguinte forma: os moradores antigos não viam vantagens 
                                                             
156 Fonte: MAISRIBEIRAOPRETO.COM.BR. Cultura apresenta projeto Cidade Histórica para Bonfim Paulista de 
proteção ao patrimônio - Ação objetiva garantir a proteção do patrimônio cultural do distrito. Projeto será analisado 
pelas secretarias do Meio Ambiente e Planejamento e Transerp. 25/6/2012 Disponível em: 
<http://www.maisribeiraopreto.com.br/noticias/cultura-apresenta-projeto-cidade-historica-para-bonfim-paulista-de-
protecao-ao-patrimonio--49>. 
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na vinda deste empreendimento para o local, além do aumento dos aluguéis e preços de terrenos e imóveis 
verificados. Estavam, inclusive, inconformados com a diferença de tratamento urbano e paisagístico que 
ficou evidente entre o empreendimento e os espaços públicos do Distrito em si: de um lado, calçadas bem 
feitas e tratadas, de outro, calçadas e praças abandonadas, sem manutenção e investimento público. Foi 
então que a arquiteta/pesquisadora entrou em contato com a Fundação Alphaville e colocou o problema, ao 
qual estes responderam com o aceite de financiamento de uma pesquisa e proposta de projeto de espaços 
urbanos para solucionar o impasse, apesar de já terem dado a contrapartida exigida pela PMRP para a 
construção do empreendimento, que foi a implantação de toda infraestrutura e construção de novas 
moradias para quarenta e quatro famílias carentes [pertencentes a uma favela anteriormente desenvolvida 
no local, a Favela Faiane], que estavam sendo removidas por causa da implantação do empreendimento – 
cabe lembrar que trata-se da área discutida no Capítulo 02, na Zona Sul, além-Anel Viário. 

Outro interesse da Secretaria da Cultura no Distrito de Bonfim Paulista está em levantar dados e divulgar a 
história da Festa da Cruz do Pedro, existente há 125 anos no Distrito de Bonfim Paulista, na Fazenda Boa 

Vista, uma das inventariadas pela Rede de Cooperação. Tal festa, na verdade, trata-se de uma tradição 
religiosa, comemorada todo dia 28 de junho com visitação à Capela da Cruz do Pedro – onde teria ocorrido 
um interessante milagre –, quermesse, cerimônia de abertura e procissão. Seria organizada especialmente 
pela população de Dumont e, estranhamente, é muito pouco conhecida pela população de Ribeirão Preto, o 
que pesquisadores da Rede de Cooperação rapidamente diagnosticaram. 

Relativo a isto, então, a Rede de Cooperação Identidades Culturais, através de quatro pesquisadores 
especializados, lançou o nono livro da Coleção Identidades Culturais, em 2012: O menino que virou festa: a 

Cruz do Pedro em Ribeirão Preto [ver GUAZZELLI; FERREIRA; CASTRO; MOLINA, 2012]. 

Trata-se, realmente, de uma localidade muito rica em termos de bens materiais – com as sedes das antigas 
fazendas cafeeiras praticamente intactas – e imateriais – com uma das últimas populações que nasceu e 
viveu nas fazendas ainda existente e capaz de relatar muitos "casos e tradições". [ver livro lançado em 
2014 pelo IPCICC - Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, intitulado Memórias dos 

Cafezais - a vida nas fazendas, realizado com apoio do Proac]157. 

                                                             
157 SILVA, Adriana; GLERIA, Ana Carolina; ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira; FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de;  
MOLINA, Sandra Rita. – Ribeirão Preto, SP: IPCICC, 2014. 160p. 
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3.6.5.  RIBEIRÃO PRETO E O  MUSEU DO TEMPO – PLANEJAMENTO DE OCASIÃO? 

Relativa à “modernidade de Ribeirão Preto”, a Secretaria da Cultura aponta ainda que Ribeirão deve entrar 
no “circuito” dos Museus [ver Figura 241]: “uma das propostas é a criação do Museu do Tempo, um espaço 
cultural que nasce para fazer parte do roteiro internacional de Museus, e que conta com a participação do 
arquiteto Décio Tozzi”158, que veio diversas vezes a Ribeirão Preto e realizou um estudo preliminar como 
proposta do Museu, segundo Adriana Silva “moderno, ousado, contemporâneo, guardador de uma temática 
que iguala a todos, pois o tempo está na base da vida": este seria construído no mesmo terreno antes 
destinado ao Centro de Convenções projetado por Oscar Niemeyer, em 2002, portanto, na Zona Sul. 

Em entrevista cedida à pesquisadora159, a até então Secretária Adriana Silva conta que a ideia inicial seria 
utilizar verba advinda do evento da Copa Mundial de Futebol [2014], mote para conseguir o investimento 
necessário, mas não teria havido tempo hábil para tanto. Segundo Adriana Silva, esta seria: 

[...] uma ideia para pensar a Economia da Cultura, de pensar outro formato de gestão 
para a cidade, seguindo uma proposta existente de defender, por exemplo, a 
existência de ícones que atraiam pessoas para nos visitar. Na pesquisa que a gente 
fez, o único ícone mesmo é o Theatro Pedro II, o único que traria gente de fora; ele 
gera economia de certa forma. Mas, para uma cidade que tem Shopping, que gera 
uma economia, a gente tinha pensando em fazer o Museu do Tempo: primeiro 
tentamos buscar uma temática não muito disponibilizada, e o tempo só é tema de 
museu enquanto relógio. Pensar em Ribeirão como café? Agente já tem o nosso 
museu, e porque não no tempo do café? Pensar em Ribeirão como cana? E porque 
não no tempo da cana? A gente pensou em uma concepção museológica que 
pudesse recepcionar toda e qualquer temática. Com a temática nós poderíamos trazer 
para a cidade toda e qualquer exposição, então a escolha do tema foi ser um tema de 
abrangência. Arquitetonicamente, ele [Décio Tozzi] acabou trabalhando com a questão 
da luz, que marca o tempo. Ele utilizou uma forma para o telhado que, dependendo do 
horário do dia, a sombra dele muda na parede, então quer dizer, o tempo está 
marcado na própria estrutura da obra, na medida em que o sol está. Então você pode 
ir lá só para ver a exposição das sombras naquela hora do dia. A ideia era que ele 
fosse uma gestão colegiada, não uma gestão pública, pois não temos expertise para 
ter um museu como este. Que seguisse um pouco a linha da proposta de um Inhotim, 
em ser um expoente, e que ele tivesse o padrão de um Museu internacional, para que 
as pessoas viessem de outros Estados, como do Rio de Janeiro, para visitá-lo. 
Estamos falando de um investimento muito alto, mas a ideia seria alavancar uma série 
de outras coisas que pudessem contribuir dentro desta visão de Economia Criativa. A 
“Copa” era o mote financeiro, então não é um projeto morto, mas que não tem 
autonomia, sendo que só faz sentido se você conversar com tudo “isso”, porque se 
agente propõe uma coisa dessas sem resolver este problema aqui do museu [do Café, 
que precisa de reparos], agente fica muito vulnerável. O Museu do Tempo tem a 

                                                             
158 De acordo com publicação do Projeto Ribeirão Preto Cidade Histórica. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2011. 
Também disponível em: <http://pt.slideshare.net/redeidentidadesculturais/revista-cidade-histrica>. 
159 Entrevista concedida em 26/09/2012, na sede da Secretaria da Cultura, Morro do São Bento. 
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função de nivelar tudo isso ‘por cima’: ele é uma estratégia, e não uma proposta única, 
tendo por objetivo propor a discussão do desenvolvimento econômico de um 
município a partir do cultural e, a partir então dele, nivelar todos [um nível para 
cima], criando políticas públicas a partir dele para que todo mundo “venha junto”, que 
usufrua do benefício que eventualmente ele vá trazer, que o ator que vem se formar 
aqui no “Santa Rosa” pode vir fazer uma performance aqui. Na concepção que Tozzi 
deu, você entra na “praça cívica” e aí você aproveita que está na praça cívica e você 
entra no Museu: a porta de entrada do Museu é a praça cívica. Neste lugar tem 
exposição, tem anfiteatro, tem café... Na verdade, é um centro de cultura cuja vedete 
é a questão do tempo, mas apresenta uma programação muito variada e com 
diferentes gestões do espaço, para que se viabilize. Por exemplo: haveria um teatro, 
um café, um museu, e cada uma destas coisas poderiam ser privadas: seria um 
conglomerado de coisas para que tenha sustentação financeira e que o torne 
autossustentável.160 

Em consonância com as ideias apresentadas por Adriana Silva, o texto que explica o projeto, publicado em 
um conhecido sítio eletrônico da área da Arquitetura e Urbanismo, coloca que 

Inspirado na ideia de economia criativa, a prefeitura local resolveu aliar a arte e 
arquitetura para desenvolver um polo cultural atrativo – em plena sintonia com todos 
os equipamentos existentes –, cujo objetivo é de alavancar a economia e o turismo da 
cidade [como ocorreu no município de Bilbao, na Espanha].161 

 
 
Figura 243 – Implantação, no Jardim Nova Aliança, Zona Sul. Museu do Tempo, Décio 
Tozzi, 2012. Fonte: ARQBACANA.  

 

                                                             
160 Entrevista concedida em 26/09/2012, na sede da Secretaria da Cultura, Morro do São Bento. Grifos da autora. 
161 DECIO TOZZI ARQUITETURA: Museu do Tempo. Fonte: ARQBACANA.  
Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!projetos/read/13966/decio-tozzi-arquitetura-museu-do-
tempo>. 
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Figura 244 – Museu do Tempo, Décio Tozzi, 2012. "Uma arquitetura impactante e dramática que propõe uma 
verdadeira viagem pelo tempo e o espaço. Sob a leitura da teoria helicoidal da história, o arquiteto Decio Tozzi 
propôs um percurso sensorial por diferentes níveis num jogo de profundidades e volumes encaixados para 
conceituar o Museu do Tempo". Fonte: ARQBACANA. Disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!projetos/read/13966/decio-tozzi-arquitetura-museu-do-tempo>. 

 

 

Figura 245 – Imagens virtuais do Museu do Tempo,  Décio Tozzi, 2012. "Ocupando uma área de 50 mil m2, o 
futuro museu traz uma linguagem arquitetônica particular do arquiteto, que retoma um partido brutalista a plástica 
do projeto. Segundo Tozzi, o programa foge da antiga tipologia das edificações de arte. “O museu antigo tem o 
lenço, mas não tem o motivo para o choro. Já o Museu do Tempo você terá o lenço e o choro”, reflete o arquiteto".  
Fonte: ARQBACANA. Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!projetos/read/13966/decio-tozzi-
arquitetura-museu-do-tempo>. 
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Figura 246 – Museu do Tempo, Décio Tozzi, 2012. Perspectivas internas. Fonte: ARQBACANA.  

 
Figura 247 – Museu do Tempo,  Décio Tozzi, 2012. "Além de difundir um microclima agradável numa região quente 
como Ribeirão Preto, os espelhos d’água também proporcionam caminhos sensoriais ao museu. Entre eles, um 
túnel leva ao interior do prédio pelo subsolo, onde estão instalados o auditório e salas de mostras provisórias. 
Outros acessos pelo térreo atendem a dinâmica de fluxos, com destaque para a enorme fenda que corta uma das 
fachadas". Imagem virtual: exterior. Fonte: ARQBACANA.  

  

Figura 248 – Museu do Tempo, Décio Tozzi, 2012. Croquis. "A flexibilidade da proposta permite ao museu se 
adaptar constantemente aos diferentes tipos de exposição, ou seja, de tempos em tempos o edifício toma uma 
nova forma conforme a necessidade e criatividade das equipes de curadoria." Fonte: ARQBACANA. Disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!projetos/read/13966/decio-tozzi-arquitetura-museu-do-tempo>. 
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Além deste, a Secretária apresenta ainda outra proposta relativa a museus: o Museu da Literatura como 
espaço permanente do livro, uma homenagem à Feira do Livro como importante evento anual ligado à 
Secretaria da Cultura. Outra proposta, segundo a então Secretária, seriam os esforços coletivos que 
deverão confirmar o Estúdio Kaiser de Cinema como referência, com a concretização do centro de 
formação de artistas e técnicos e polo da produção cinematográfica. 

Outro importante equipamento cultural, considerado por Secretária Adriana Silva como de “padrão 
internacional”, seria o Instituto Figueiredo Ferraz [inaugurado em outubro de 2011], um espaço concebido 
para a difusão de arte e cultura que, segundo se apresenta, busca trazer para a cidade e região as 
discussões e debates sobre as mais importantes manifestações artísticas no cenário nacional e 
internacional: para aproximar o público deste debate e estimular reflexões, o IFF iria oferecer, além das 
exposições, um calendário de cursos e palestras com artistas, críticos, curadores e outros agentes das mais 
diversas áreas culturais do país. Trata-se, contudo, de um equipamento cultural privado, tendo como 
referência a coleção Dulce e João Carlos de Figueiredo Ferraz [Figueiredo Ferraz é um dos maiores 
colecionadores de arte contemporânea do Brasil, que já soma quase mil obras], em caráter permanente, e 
se propõe a fazer exposições temporárias através de parcerias com as mais importantes instituições 
culturais do país.  

Em reportagem publicada no Jornal A Cidade, Figueiredo Ferraz conta que chegou a fazer uma parceria 
com a Pinacoteca do Estado, porém, não conseguiu apoio dos órgãos públicos de Ribeirão para conseguir 
o espaço ideal: ... “eu fiquei dez anos ‘brigando’ com as prefeituras para tentar conseguir um espaço, mas 
nunca deram importância". Ele teria comprado o terreno no bairro “nobre” do Alto da Boa Vista, onde foi 
construído o prédio de dois mil e quinhentos metros quadrados, arquitetado pela mulher do colecionador 
com o objetivo de criar um ambiente iluminado naturalmente e que deixa vãos livres para aumentar a 
visibilidade.162 

Indagada sobre os equipamentos culturais existentes na cidade e como ela vê suas qualidades e 
problemas, Adriana Silva rabisca o papel, tentando localizar todos eles: ela inicia pelo Teatro de Arena e o 
Teatro Municipal [no Morro de São Bento], indicando o Arquivo Histórico e o SESC Ribeirão Preto nas 
proximidades deste local inicial, colocando também o Teatro da Cia.Minaz [localizado no Jardim Paulista e 
aberto em setembro de 2009 “graças aos patrocinadores” junto ao ProAC e aos patronos – políticos, 
empresas, personalidades, escolas, ONGs – como um espaço aberto a manifestações artísticas, 
produzindo arte, artistas e público] e a Casa das Artes, na Avenida Caramuru, que se trata de um projeto 
                                                             
162 Fonte: Jornal A CIDADE. Ribeirão ganha novo espaço cultural a partir de outubro. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/editorias/caderno-c/2011/09/27/ribeirao-ganha-novo-espaco-cultural-a-partir-de-
outubro.html>. Acesso em: 27/09/2011. 22h27min.  
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apoiado pelo Programa Mais Cultura, Ministério da Cultura e Secretaria Municipal da Cultura, por meio do 
Programa de Incentivo Cultural 2011, oferecendo oficinas gratuitas a crianças e adolescentes. 

Fazendo quatro linhas, que conformariam uma “área” formada imaginariamente pelas Avenidas Nove de 
Julho, Francisco Junqueira e Jerônimo Gonçalves, Adriana Silva ainda localiza, fora deste desta, o Teatro 

Santa Rosa [2010], no bairro City Ribeirão, com capacidade para cento e noventa e oito pessoas e surgido 
“para descentralizar a cultura na cidade”,163 objetivo buscado pela Secretaria da Cultura com a criação dos 
pontos de cultura, por exemplo. Assim como este e com o mesmo objetivo, existiriam ainda o Instituto 

Ribeirão em Cena [fundado em 2001, cuja principal atividade é a formação de atores e atrizes, por meio do 
Curso de Iniciação ao Teatro] e o Cine Cauim [reativado como cinema em 2004 exibindo filmes gratuitos ou 
a preços populares], além do Espaço A Coisa, que não é um equipamento público, mas sem fins lucrativos, 
tendo uma programação cultural bem diversificada. O Teatro do Sesi é também citado pela Secretária como 
um equipamento muito interessante em termos culturais. Tendo ainda, como Centros Culturais, o Campos 

Elíseos, o Quintino e, em outra área descentralizada, os Barracões do Café com proposta de um novo 
centro cultural. Cita-se a Cianê-Matarazzo que se pretende que seja um Complexo Cultural com ida, para 
este espaço, de equipamentos que estariam, segundo Adriana Silva, mal localizados [MIS, Arquivo 
Histórico etc.], além da criação de uma escola PEC [Sistema PEC de Ensino] no Bairro Florestan 

Fernandes. Mais distante, existiria ainda a Vila Tecnológica e a antiga Fazenda Baixadão [zona oeste], um 
marco da época cafeeira que, com o Parque Rubem Cione, deve ser requalificada em até dois anos [a área 
é atualmente utilizada para consumo e tráfico de drogas e entorpecentes]. 

Adriana Silva, ao tentar imaginar áreas ‘vazias’ de equipamentos culturais aponta o “local geográfico” de 
Bonfim Paulista, na folha esquematizada: “Bonfim Paulista é carente de equipamentos culturais. Mas 
acabamos de conseguir a posse do Barracão Ipiranga, então aqui [aponta o bairro Ipiranga] vai ser o Museu 

do Trem.”  

Adriana Silva afirma ainda, voltando ao Distrito de Bonfim Paulista, que há como fazer de todo o Distrito um 
“Centro de Cultura” cujo tema seria o ‘rural’. Há, segundo ela, na antiga Fazenda Olhos D´Água, a 
construção de um loteamento, cuja aprovação 'deixou' como contrapartida um terreno onde o empresário 
Moacir Castelli, do já citado GDU [Grupo de Desenvolvimento Urbano] planejou para ser um Museu do 
Café: “estamos tentando convencê-lo de que já temos um Museu do Café, e que seria importante um 
Museu Rural, um Museu do Homem do Campo, trabalhar com o ‘caipira’, com o cancioneiro, com a 
culinária caipira, artesanato rural... porque já estaríamos na ‘porta’ de Bonfim, então funcionaria como 
atração para que as pessoas fossem a Bonfim.” Além disso, Adriana cita duas fazendas que estariam 

                                                             
163 Fonte: TEATROSANTAROSA. Disponível em: <http://teatrosantarosa.com.br/institucional/>. 
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interessadas em fazer “turismo rural”. Segundo a Secretária, este seria um projeto “macro”, que estaria 
diretamente ligado ao projeto do Museu do Tempo, com quem “conversaria” por ser um contraponto [o 
“moderno” versus o “caipira”]: o projeto, segundo ela, só passa a ter sentido quando pensada a proposta da 
cidade como um todo, com “uma nova proposta de utilização urbana da cidade”. 

Em relação ao novo Shopping a ser construído no edifício da antiga Fábrica Antarctica, Adriana coloca, à 
época, que haveria o Museu da Cerveja e um Memorial da Fábrica, "onde se poderão fazer estudos de 
história sobre o local, 'guardar memória', memorial da fábrica, do bairro". Adriana Silva lembra agora dos 
Museus: Histórico e do Café, que também necessitam de reformas - “o problema da gente ainda assim é a 
gestão: o Palace foi inaugurado no fim do ano passado e ainda não temos pessoas suficientes para 
trabalhar... eu gosto dessa coisa de trabalhar com a demanda [em relação à programação de atividades do 
Centro Cultural Palace]; ele se tornou o espaço de todo mundo, então as pessoas precisam organizar 
algum evento e pedem para ser lá. Temos eventos, então, quase todos os dias. No Palace, somos apenas 
o lugar, e isso acabou dando forma ao Centro Cultural; funciona não como um 'fazedor de cultura', mas 
como um receptor de cultura dos outros.” 

Fazendo um balanço do que a Secretaria da Cultura 'conseguiu' nestes quatro anos, Adriana Silva afirma 
que, com certeza, foi feito um diagnóstico muito fiel da realidade164, além de quatro milhões e meio para a 
requalificação da antiga Matarazzo/Cianê, mas que, como afirma, ainda é muito “micro” perto de tudo o que 
existe para ser feito enquanto gestão cultural, enquanto gestão econômica, enquanto fonte de renda, “como 
a ‘tal’ da Cidade Criativa”, afirma. O problema, segundo ela, é que esta teria que ser uma ação de Governo, 
e não apenas da Secretaria, visto que a execução de um plano deste porte exigiria um trabalho com a 
malha viária, com o planejamento, com o turismo e com o meio ambiente. Para o centro especificamente, 
Adriana Silva coloca que a ação está sendo realizada no sentido de atrair a atenção a partir do restauro e 
preservação do patrimônio de interesse histórico:  

                                                             
164 A Secretária da Cultura, Adriana Silva, coloca, em apresentação do recém-lançado “Patrimônio Cultural do Café da 
Terra Vermelha – Ribeirão Preto”, da Fundação Instituto do Livro [Rede de Cooperação Identidades Culturais], que era 
necessário “organizar o saber sobre a cidade”, até então inexistente para difusão. O método utilizado, segundo 
Adriana Silva, foi disponibilizado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional – através da 
Metodologia do INRC – Inventário Nacional de Referências Culturais, e resultou primeiramente em um Relatório da 
Fase I – Inventário de Referências Culturais – Paisagem Cultural do Café, que contribuiria, juntamente com o trabalho 
do Conpacc – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, na elaboração de uma política pública 
voltada para a preservação do patrimônio arquitetônico das localidades pesquisadas e como fio condutor do projeto de 
“revitalização” do centro da cidade, iniciado em 2011. 
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Chamando de ‘centro’ o quadrilátero formado pelas quatro avenidas [Francisco 
Junqueira, Jerônimo Gonçalves, Nove de Julho e Independência], nós temos a casa 
de Camilo de Mattos, a própria Biblioteca Altino Arantes, a casa do Monteiro Lobato 
[que nos interessa muito] e a casa do Murdocco: são edificações que a gente visa 
recuperar. Na verdade o nosso projeto, que a prefeita [Dárcy Vera] ainda não podia 
apresentar, é demolir tudo o que está em volta da Prefeitura e do MARP, fazendo uma 
Praça Cívica que vem desde o Pedro II até o Palácio Rio Branco. Com exceção de 
aproximadamente seis edificações não muito altas, tudo o que foi equivocadamente 
construído seria demolido. A Prefeita até me autorizou a buscar fundos e recursos 
para isso: se abrisse um edital, como abriu em 2009 o PAC do Patrimônio, agente até 
concorreria com este projeto. Lá pra baixo, no Mercadão, nossa proposta é demolir o 
CPC [Centro Popular de Compras], que é um equívoco de gestão, e criar o Paço do 
Imigrante, que chega por ali. Na Av. Nove de Julho, a gente projeta colocar um 
teleférico, visto que o início da avenida é em um ponto muito alto: dali faríamos a 
interligação da Nove de Julho com a USP, da Nove de Julho com o Morro do São 
Bento e da Nove de Julho com a Vila Virgínia: três pontos que conseguiríamos com o 
teleférico. Num conjunto, e apenas assim, essas ações se justificam”, finaliza a 
Secretária que completa dizendo que o teleférico não teria só o objetivo turístico, mas 
de “desafogar o trânsito”: “tudo seria feito com parceria privada, não queremos fazer 
nada público, mas, se não tivermos projetos, não conseguiremos parceiros.165 

 

Adriana afirma ainda que a busca por toda essa transformação pretendida com os projetos da Secretaria da 
Cultura tem que ser uma Plataforma de Governo: “a prefeita tem que querer isso como quer a Stock Car, 
como quer o aeroporto internacional... E isso não é uma crítica a ela, obviamente, é uma constatação de 
modelo de gestão. Em uma cidade cheia de problemas, a prefeita não consegue enxergar isso como uma 
solução, e ela não é realmente imediata, e talvez a própria população não enxergue assim. Então, tem que 
ser macro, para a cidade inteira.” 166 

3.6.6. O IFF- PADRÃO INTERNACIONAL 

Em relação ao equipamento cultural considerado por Secretária Adriana Silva como de “padrão 
internacional", temos como início o fato de Carlos Figueiredo Ferraz ter se mudado de São Paulo para 
Ribeirão para iniciar, com empresários da região, um empreendimento agroindustrial. Contudo, o 
economista já havia começado a comprar arte no fim da década de 1970, ao visitar galerias e residências 
de artistas: entre elas, estava a Casa 7, um ateliê "ancorado" na casa número 7 de uma vila no bairro 
Cerqueira César, em São Paulo.167 Aproximadamente vinte anos depois, em 2001, após constituírem um 
acervo de quase mil obras, entre quadros, esculturas e instalações, a curadora de arte Stella Teixeira de 

                                                             
165 Entrevista concedida em 26/09/2012, na sede da Secretaria da Cultura, Morro do São Bento. Grifos da autora. 
166 Idem. 
167 Segundo colocado em entrevista concedida à autora, em 21/03/2014, uma das primeiras obras havia sido adquirida 
na Galeria de arte Luisa Strina que, em 2014, adquire um espaço no Instituto, com a exposição temporária 
denominada "A Galeria Luisa Strina na Coleção Figueiredo Ferraz", com curadoria de Fernando Oliva. 
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Barros convida João Carlos e Dulce Figueiredo Ferraz para realizarem, no Museu de Arte Moderna [MAM] 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, a exposição O Espírito da Nossa Época, apresentando destaques do 
acervo do casal168.  Dez anos depois, em 2011, João Carlos Figueiredo Ferraz inaugurava o Instituto 

Figueiredo Ferraz, situado na zona Sul de Ribeirão Preto, em um terreno que o mesmo encontrou a venda, 
próximo à loja de móveis que tem com a esposa e arquiteta, Dulce Figueiredo Ferraz.  

A exposição de Stella Barros teria feito com que ele enxergasse a coerência entre as obras que havia 
adquirido ao longo destes anos, fazendo com que percebesse que tinha uma coleção, uma unidade, e não 
apenas um apanhado de obras escolhidas ao acaso. Desta percepção teria surgido a ideia de ter um 
espaço para expor todas as obras. No Instituto Figueiredo Ferraz, a primeira exposição foi denominada O 

Colecionador de Sonhos [realizada em outubro de 2011, na inauguração do espaço] e teve a curadoria de 
Agnaldo Farias, que selecionou 154 obras do acervo de Ferraz. Em julho de 2012 foi aberta uma nova 
mostra, denominada Além da Forma, desta vez sob a curadoria de Cauê Alves.  

Para o colecionador e empresário do setor sucroalcooleiro, possibilitar diferentes curadorias o faz ver que 
sua coleção pode ser exposta de diversas e infinitas formas, ora pela escolha de quais estarão na 
exposição, ora pelo conjunto apresentado em cada espaço, pela proximidade que o curador determina 
entre elas, pelo caminho, pela ordem e composição que cada um faz de forma única e inédita, mostrando 
tendências e possíveis semelhanças entre as mesmas. Segundo Ferraz, a coleção de arte contemporânea 
construída por ele teria, além da coerência finalmente observada, a vantagem de se prestar a inúmeras 
variações, trazendo, como no caso da curadoria de Daniela Bousso, com a exposição As tramas do tempo 

na Arte Contemporânea: Estética ou Poética?, de 2013, relações mais ‘escandalosas’ entre as obras. 
Ferraz explica que, para montar a exposição, o curador acessa e estuda o Banco de Dados montado com 
fotos e dados de todas as obras do colecionador podendo, assim, escolhê-las para a montagem da 
exposição.  

Outro projeto no qual o casal Figueiredo Ferraz encontra-se envolvido como sócio é a Revista Bamboo, da 
Editora Turquesa [SP], que se denomina como "uma plataforma de conteúdo e inspiração", cujo "olhar 
mapeia o mundo e faz uma curadoria do que há de poético, inovador e verdadeiro para assim revelar o 
espírito da nossa época": tanto a revista quanto o site apresentam assuntos relacionados à arquitetura, 
interiores, design, artes e "lifestyle".169 Além disso, a Bamboo foi responsável pela edição e distribuição do 
livro intitulado Instituto Figueiredo Ferraz, projeto realizado com apoio do Governo do Estado de São Paulo, 

                                                             
168 Entre os artistas representados na sua coleção, estão Adriana Varejão, Cildo Meireles, Ernesto Neto, Sued, José 
Resende, Rosângela Rennó, Leda Catunda, Vik Muniz, Tunga, Iole de Freitas e Nuno Ramos, além de estrangeiros.   
169 O conteúdo da revista pode ser acessado em: <http://bamboonet.com.br>. Acesso em: 27 de março de 2014. 
22h54min. 
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Secretaria da Cultura e Programa de Ação Cultural [ProAC] 2013 [FERRAZ, 2014], um verdadeiro catálogo 
da Coleção Dulce e João Carlos de Figueiredo Ferraz com textos de Jacyr Costa Filho, Diretor da Divisão 
cana de açúcar do Grupo Tereos [apoiador do projeto], Marcelo Mattos Araújo,  Secretário de Estado da 
Cultura de São Paulo, Aracy Amaral, historiadora e crítica de arte, do próprio João Carlos de Figueiredo 
Ferraz, de Vera Barros, sobre o  do Instituto, e de Clarissa Schneider, diretora de redação da Editora 
Bamboo. Segundo Schneider, O IFF e a Bamboo nasceram praticamente na mesma época, formando uma 
parceria na "vocação por estimular o interesse pela arte, artistas e curadores" [SCHNEIDER, 2014, p. 53]. 

Em seu texto, Marcelo Mattos de Araujo coloca que "a criação, em Ribeirão Preto, do Instituto Figueiredo 
Ferraz em 2010, instaurou uma nova cartografia no cenário museológico brasileiro das artes visuais". 
Assim, o Secretário de Estado da Cultura de São Paulo e ex-diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
nos coloca a par da importância da atuação do casal ao criar, na cidade, o Instituto: 
 

Destinada a abrigar a magnífica coleção formada ao longo das três últimas décadas 
pelo casal Dulce e João Carlos de Figueiredo Ferraz – e que hoje se constitui em um 
dos mais representativos panoramas da produção brasileira dos anos 1980 ao 
presente, com mais de 600 obras em diferentes linguagens - a jovem instituição surgiu 
a partir de uma rara e singular visão, que articula o profissionalismo na gestão a um 
profundo conhecimento do circuito artístico do país e internacional [SCHNEIDER, 
2014, p. 17]. 

Sobre o edifício onde foi instalado o IFF, Araujo coloca que foi "especialmente concebido para suas 
atividades, dotado das melhores condições técnicas em termos de conservação e exposição; desenvolve 
um consistente projeto de documentação da coleção e disponibiliza uma excelente biblioteca em sua área 
de especialização; implementa uma sólida política de exposições, conjugando mostras de média duração 
que apresentam leituras da coleção realizadas por destacados curadores nacionais e mostras de curta 
duração com obras de acervos de outros museus; e oferece um importante programa de ação educativa e 
cultural, voltado a diferentes públicos, mas com ênfase no escolar, que já atingiu expressivos números em 
seu curto período de atividade". O Secretário enfatiza ainda o fato de o IFF ter sido implantado a partir de 
investimento exclusivo de seus instituidores, sem o apoio de mecanismos de incentivo fiscal, os quais, 
segundo ele, "passaram a ser utilizados apenas em um momento posterior, como instrumento de ampliação 
e consolidação de seus programas, especialmente os educativos." [ARAUJO, 2014, p. 17]. 

Araujo destaca a instalação do IFF em Ribeirão Preto, "metrópole regional do interior paulista com 
expressiva tradição de iniciativas na área das artes visuais, dentre as quais o atuante Museu de Arte de 
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Ribeirão Preto Pedro Manoel-Gismondi, criado em 1992, e o Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacional-
Contemporâneo170, que em 2013 realizou sua 38a edição" [ARAUJO, 2014, p. 18].  

O primeiro teria tido a participação do próprio João Carlos de Figueiredo Ferraz [além de artistas locais e de 
pessoas que trabalhavam na Secretaria da Cultura], em 1988. O mesmo conta que, até então, o salão era  
"modesto no tamanho e nas pretensões, as inscrições eram quase que exclusivamente de artistas locais 
com seleção feita por professores de arte local. Era pouco visitado e de pouca credibilidade, já que a 
sociedade local achava que aqueles trabalhos dos jovens artistas não mereciam a devida atenção." Para 
resolver a questão apontada, João Carlos conta foi decidido que seria convidado um grupo de renomados  
críticos de São Paulo e do Rio: "esses críticos estavam acompanhando os trabalhos, escrevendo textos 
para os melhores jornais e revistas da época sobre os artistas mais importantes do momento e tinham todo 
o crédito para fazer uma boa seleção. Assim foi feito e com a divulgação dos nomes dessas pessoas para a 
seleção dos trabalhos, tivemos um volume de inscrições sem precedentes para o salão." [FERRAZ, 2014, 
p. 34].  

Contudo, como o próprio coloca, apesar da boa receptividade com os nomes da comissão e o número 
recorde de inscrições [de todo o Brasil], "tudo isso não foi suficiente para chamar a atenção da cidade. 
Compreendemos que havia muito pouco conhecimento nos meios culturais de Ribeirão Preto sobre arte 
contemporânea e assim, para mostrar a qualidade dos trabalhos dos jovens artistas selecionados e poder 
dar uma sinalização de que aquelas obras estavam em sintonia com a tendência na época da arte 
contemporânea, fizemos na cidade, com a ajuda da galeria Subdistrito, Galeria Luisa Strina, Gabinete de 
arte Raquel Arnaud, de São Paulo, e Marcelo Guarnieri, de Ribeirão Preto, as salas paralelas ao Salão de 
Arte" [FERRAZ, 2014, p. 34]. Segundo conta, foram realizadas, assim, diversas exposições espalhadas 
pela cidade com obras dos artistas mais importantes destas galerias: "isso chamou a atenção da mídia de 
São Paulo e foi o que bastou para dar visibilidade e credibilidade ao Salão de Arte de Ribeirão Preto" 
[FERRAZ, 2014, p. 34].  

                                                             
170 Segundo divulgado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, O SARP - Salão de Arte de Ribeirão Preto 
Nacional-Contemporâneo foi criado pela mobilização e reivindicação de vários artistas a partir da década de 1960 teve 
sua primeira edição realizada em 1975. Considerado um dos mais importantes Salões de Arte Contemporânea, com 
projeção nacional, possibilita que jovens talentos [podem inscrever-se no SARP artistas de todo o Brasil e estrangeiros 
residentes no país há mais de três anos, mesmo que não tenham realizado nenhuma exposição individual] mostrem 
suas produções e, segundo divulgação, "desempenha um importante papel na formação de público com relação à 
produção contemporânea de arte. Pelo SARP já passaram vários artistas, hoje consagrados - Rosângela Rennó, Ana 
Maria Tavares, Márcia Pastore, Márcia Xavier, Pazé, Alex Flemming, Marcos Coelho Benjamin, Vânia Mignone, 
Regina Johas e outros" - dos quais teria sido possível adquirir obras para o Patrimônio Público Municipal / Acervo 
MARP, através dos prêmios aquisitivos. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/marp/i14principal.php?pagina=/scultura/marp/i14sarp.htm>.  Acesso em: 
28/03/2014. 17h57min. 
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Esse 'acompanhamento' do trabalho de seleção do salão, executado pelos críticos, teria ensinado o 
colecionador a "apurar o senso estético", além de propiciar a convivência com artistas e críticos, conversas 
"sobre arte, sobre os artistas jovens mais promissores e sobre os movimentos mais importantes que 
aconteciam naquele momento no Brasil e no mundo." Um deles, Agnaldo Farias, teria vindo a Ribeirão 
Preto uma vez por semana para dar aulas e conversar sobre arte com João Carlos e amigos: isso fez com 
que o arquiteto, que começava a escrever sobre artes plásticas, tomasse conhecimento das obras de arte 
do colecionador e passasse a ser uma das pessoas que mais conheciam a sua coleção, com diversos itens 
adquiridos nas diversas feiras internacionais de arte, visitadas a partir de 1989. Sendo assim, nos fins dos 
anos 1990, o casal já tinha uma quantidade de obras de arte que não cabia mais em sua casa, de modo 
que guardavam muitas coisas em armazéns sendo, em algumas oportunidades, emprestadas para 
exposições temporárias em museus ou entidades culturais no Brasil ou no exterior.   

Devido ao fato de que, para Ferraz, o acervo que têm faz parte do patrimônio e da memória cultural do país, 
uma mostra somente de suas obras acontece em 1996, sendo esta a primeira vez que parte do acervo do 
casal é exposto. Isso ocorre, segundo Ferraz, quando dois grandes amigos assumem cargos públicos na 
prefeitura de Ribeirão Preto [Francisco de Assis Pagano assume a Secretaria Municipal da Cultura e 
Alcebíades de Andrade Junqueira Neto assume a direção do MARP, Museu de Arte de Ribeirão Preto] e os 
convidam para fazer uma exposição com obras de arte que tinham em casa, no MARP, em comemoração 
ao aniversário de 142 anos da cidade. Ferraz convida Agnaldo Farias para fazer a curadoria da exposição, 
aberta ao público em seis de junho de 1998, com o titulo As Dimensões da Arte Contemporânea que, 
segundo o colecionador, teria dado uma grande visibilidade à coleção porque propiciou a vinda dos 
galeristas, artistas, curadores, enfim, "das pessoas mais significantes do cenário das artes plásticas 
nacional" [FERRAZ, 2014, p. 40]. Da visita de Stella Teixeira de Barros e Rejane Cintrão [atual 
coordenadora do IFF que, na época, trabalhava no Museu de Arte Moderna de São Paulo] surgiu o convite 
para a mostra da coleção no MAM, onde Stella Barros faria a curadoria. Foi desta mostra, e das críticas 
elogiosas que recebera, que Ferraz percebe que seu conjunto de obras formara uma coleção e que as 
obras precisavam continuar "fora das caixas" e, para isso, ele deveria arrumar um espaço onde pudessem 
ser mostradas.  

Sob a ótica do atual Secretário de Estado da Cultura, a instituição colabora para o "fortalecimento de um 
polo cultural distante dos grandes centros, contribuindo para uma saudável e necessária política de 
descentralização da produção e da circulação de bens culturais em nosso país." No contexto da história dos 
museus de arte no ocidente, Araujo coloca ainda o que chama de pioneirismo da criação do IFF: 

A musealização de coleções particulares é um fenômeno que está na gênese do 
surgimento do museu moderno, a partir do século XVIII. Essas coleções - formadas 
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por membros da aristocracia, da alta burguesia ou estudiosos - constituíam-se em 
representações simbólicas da arte produzida pelas grandes civilizações do passado 
e/ou obras de autoria de artistas consagrados da história da arte. Será apenas no 
século XX, entretanto, que veremos surgir a criação de museus a partir de coleções 
privadas formadas por obras de arte de autoria de artistas contemporâneos, como 
resultado de processos em que o colecionador desempenha importante papel de 
estímulo à criação artística de seu tempo, especialmente em relação aos movimentos 
de vanguarda. Exemplos emblemáticos são a Barnes Collection, na Philadelphia, 
criada em 1922 e a Menil Collection, em Houston, de 1987, ambas nos Estados 
Unidos; a abertura , na Europa, do Peggy Guggenheim Museum de Veneza, ma Itália, 
em 1951, e do Ludwig Museum de Colônia, na Alemanha, em 1976. A partir da 
década de 1990, com a globalização do circuito de arte, multiplicam-se por todo o 
mundo a iniciativa dessa natureza, como o Museo de Arte LatinoAmericano de Buenos 
Aires - MALBA, criado pelo colecionador argentino Eduardo Constantini, e inaugurado 
em 2001, para citar apenas um exemplo de grande visibilidade em contexto cultural 
próximo. No Brasil, salvo engano, a única iniciativa similar é o Instituto Cultural 
Inhotim, criado pelo colecionador Bernardo Paz, e aberto em 2005, o que nos dá a 
exata dimensão da importância do IFF [ARAUJO, 2014, p. 18]. 
 

Tal importância é ainda salientada pela historiadora e crítica de arte, Aracy Amaral, quando afirma que "há 
muito sentimos o vazio cultural em artes visuais no interior de São Paulo: um Estado tão rico, com 
população e PIB superiores aos da Argentina [São Paulo tem cerca de um terço do PIB do Brasil], embora 
com o interior povoado com tão poucos museus realmente ativos em artes visuais! E agora o Instituto 
Figueiredo Ferraz, em deslocamento da capital [cerca de trezentos e vinte quilômetros de Ribeirão Preto], 
com multiplicação de ações contemporâneas adentra o Estado em alto nível" [AMARAL, 2014, p. 21].  

Em seu texto de "abertura" do catálogo de obras do IFF, Aracy Amaral busca contextualizar a situação do 
Instituto no Estado de São Paulo: "nosso Estado possui dezenas de museus históricos, municipais, em 
seus mais de quinhentos municípios, tendo à frente o antológico Museu Republicano da Convenção de Itu 
da USP, sediado naquela cidade. Alguns possuem acervos bem cuidados, ao passo que outros estão um 
pouco esquecidos pelos poderes municipais e estaduais, assim como pelos possíveis frequentadores." Ela 
enfoca, então, nos museus de artes visuais:  

...claro que é recente a fundação do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, de 
iniciativa privada, no qual todos apostam. Há, na própria cidade de Ribeirão Preto, o 
Museu de Arte de Ribeirão Preto [MARP, 1992] que busca uma articulação com a 
contemporaneidade, com exposições individuais e salões. Além deles, há o Museu de 
Arte Contemporânea de Campinas [1965], de boas lembranças por suas atividades da 
década de 70; o Museu do Sol de Penápolis [desde 1979 nessa cidade], criado com a 
coleção de arte popular de Iracema Arditi e o Museu de Arte Contemporânea de 
Americana [1978], que já teve salões atraentes. Todos lutando pela benevolência de 
auxílios particulares ou por dotações municipais que nunca são suficientemente 
eloquentes para tornar essas entidades vigorosas em seus projetos e realizações com 
a constância que desejaríamos ver...[AMARAL, 2014, p. 21-22]. 
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Aracy Amaral traça, neste texto, uma breve análise sobre o processo gradativo do crescimento do 
colecionismo no Brasil que, segundo a mesma, pode ser apreciado sob dois aspectos: o colecionismo de 
arte colonial e o de arte moderna. Compara, após analisar histórica e criticamente o perfil de diversos 
colecionadores brasileiros [divido por ela entre compradores ocasionais ou temáticos e colecionadores 
constantes], a transformação do meio cultural de Belo Horizonte através da implantação do imenso parque 
de Inhotim171 [uma hora distante da capital mineira] com o fenômeno ocorrido na cidade espanhola de 
Bilbao, com a implantação do Museu Guggenheim, do arquiteto Frank Gehry.  Segundo a historiadora e 
crítica de arte, "hoje há muitos interessados que vêm do exterior e há também quem, depois de visitar 
galerias e museus de São Paulo, do Rio, ou mesmo que tenha vindo para a Bienal do MERCOSUL, passe 
por Belo Horizonte para conhecer Inhotim." [AMARAL, 2014, p. 26].  

Voltando ao IFF, Aracy Amaral coloca que o aparecimento de João Carlos de Figueiredo Ferraz como 
colecionador ocorre na contracorrente de um momento em que o artista já surge, desde a faculdade, como 
um produto de mercado: "em suma, já aparecem para uma sociedade de consumo, ávida de possuir, 
frequentemente acreditando no 'investimento'." Segundo a crítica, surge, ao lado do "colecionador por 
gosto", aquele que preza somente "a vaidade de expor em sua casa uma assinatura. Ou então, como agora 
sucede internacionalmente, sem usufruir da obra adquirida, deixando-a em depósito de empreendimento 
bancário na Europa, aguardando o momento de nova e rentável comercialização" [AMARAL, 2014, p. 26].  

Aracy conta que desde a década de 1980, Figueiredo Ferraz vem adquirindo produções de artistas com os 
quais percebe uma afinidade de gosto: "começou observando artistas da Galeria Luisa Strina, da qual se 
tornou amigo. Uma empatia geracional com os artistas da galeria guiou-o em suas primeiras compras. A 
presença de Marcantonio Villaça também estimulou seu interesse pela arte. Aos poucos foi conhecendo os 
autores das obras, acompanhando sua trajetória. Depois passou a fazer aquisições também a partir de 
Raquel Arnaud." Em relação ao não contato direto com os artistas em geral, ela coloca que considera João 
Carlos como parte de uma geração que se inicia como colecionador, a partir de um leque amplo de 
galerias: "ele mesmo confessa que, comprando sempre diretamente de galerias, participa do fortalecimento 
do mercado, que a seu ver é importante consolidar." [AMARAL, 2014, p. 28]. Em relação ao espaço físico 
criado pelo casal Figueiredo Ferraz, Aracy Amaral analisa: 

                                                             
171 Um museu ao ar livre, com obras do colecionador Bernado Paz que, segundo Aracy Amaral, personificou uma nova 
maneira de apreciar a arte, que teria iniciado no Brasil nos últimos vinte ou  vinte e cinco anos, quando "se 
precipitaram os acontecimentos no mercado de arte emergente no Brasil, em particular em São Paulo, devido à 
prosperidade econômica de jovens empresários, que começaram a olhar a  arte e a intenção colecionista de forma 
diferenciada em relação ao que antes era considerado um 'colecionismo' tradicional." Texto de AMARAL [2014, p. 26]. 
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Na medida em que, a partir de outubro de 2011, o Instituto abriu suas portas, a 
coleção passa a adquirir um status diferenciado: não mais uma colação privada em 
sentido estrito do termo, porem configurando-se agora como um acervo que se abre à 
cidade e à região em que está localizada. Ou seja, a ideia de retirar de caixas, de uma 
sala, ou de um depósito, suas obras e expô-las num espaço especificamente criado 
para sua exibição, abrindo suas portas ao público geral, certamente muda o foco da 
coleção. E esse acervo deixa de ser exclusivamente de seu colecionador e assume a 
possibilidade de dar-se à fruição por parte de um amplo número de receptores.   

A obra agora se destina não mais apenas ao olhar do colecionador amoroso ou 
zeloso. Um novo desafio aparece: o da museografia. O espaço expositivo passa a ser 
concebido tanto para o acervo, como para exposições temporárias, de maneira a atrair 
o visitante que, em geral, estará pela primeira vez diante de obras de arte realizadas 
com materiais e técnicas absolutamente diversificadas. Cumpre notar que a 
espacialidade generosa permite a mostra de trabalhos em diferentes escalas, o que 
seria impossível num espaço de dimensões intimistas. 

A catalogação e preservação da coleção são dados imediatamente decorrentes de 
sua museologização. Em suma, ao oferecer à cidade e à região a possibilidade de 
fruição do conjunto, torna-se automaticamente necessário o desprendimento que 
caracteriza aquele que doa, ao bem público, algo que, em princípio, adquirira por seu 
gosto particular e para si próprio. E aqui está implícita a busca pelo preenchimento de 
lacunas desse mesmo acervo, algo por certo demandado por parte do setor educativo 
do Instituto, visando a uma mais completa orientação do público que se inicia na arte. 

[...] E na liderança desse empreendimento cultural está clara a distinção entre possuir 
uma coleção "fechada" dentro de uma casa e a abertura da mesma para a 
comunidade entendida como um organismo vivo, nutrindo-se da contribuição que o 
gosto de João Carlos de Figueiredo Ferraz está propiciando. No desdobramento da 
esplêndida iniciativa, uma aproximação única no universo da arte, impulsionando o 
crescimento sensível de uma população [AMARAL, 2014, p. 30].    
   

A respeito do lnstituto, João Carlos de Figueiredo Ferraz conta que, antes de decidir definitivamente pela 
criação do IFF, tentou parcerias com instituições e apoio dos governos de Ribeirão Preto e do estado de 
São Paulo, iniciando inclusive a tratativa de um contrato de comodato. Para isso, chegou a ir até o amigo e 
então diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo [2002 a abril de 2012], Marcelo Mattos Araújo172, 
alegando que a Pinacoteca estaria com ações por demais centralizadas [a instituição desejava que a 
coleção ficasse na capital], e precisaria expandir sua atuação para o interior, administrando um espaço 
expositivo em Ribeirão Preto: através desta parceria, Ferraz doaria ao museu, em regime de comodato, sua 
coleção particular. Segundo ele, Marcelo Araújo concordou e trouxe à cidade, em 2005, o arquiteto 
mexicano [radicado no Brasil] Aurélio Martinez Flores, que realizou um projeto para transformar a antiga 
Cianê [fábrica têxtil da família Matarazzo] em um Museu a ser administrado pela Pinacoteca, segundo 
Ferraz, em uma tentativa também "revitalizaria" os galpões 'abandonados'. O arquiteto e sua equipe teriam 

                                                             
172 Atual Secretário da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. 
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visualizado nos Campos Elíseos, bairro onde a antiga fábrica foi implantada, a possibilidade de uma 
transformação urbana aos 'moldes' de como ocorreu na Vila Madalena, em São Paulo. Segundo Ferraz, a 
instalação de um museu administrado pela Pinacoteca no local requalificaria toda a região, trazendo artistas 
e, consequentemente, uma vida noturna e cultural atualmente inexistente, a exemplo do ocorrido também 
no bairro Soho, de Nova Iorque [EUA]. Pelo contrário, atualmente [e já naquela época], o abandono do 
poder público gera uma área em que o consumo de drogas, insegurança e deterioração agravam a 
degradação de um espaço urbano residual que passa, também, por uma discussão nem sempre unânime 
sobre a necessidade e possibilidade de preservação referente aos remanescentes galpões de provável 
interesse histórico e cultural, da Zona Norte da cidade.173  

Segundo consta, o projeto teria sido apresentado em 2005, durante o governo de Welson Gasparini, mas 
não teria sido viabilizado por questões financeiras, segundo Ferraz, que teria articulado a tentativa de 
implantação do equipamento cultural na cidade. Tal 'indisposição' para que se realizasse o projeto de 
espaço expositivo teria sido, segundo Ferraz, recorrente em todas as administrações com as quais teria 
tratado, de modo que, sendo assim, Ferraz decidiu levar o projeto adiante isoladamente, fundando [em 
2011] o Instituto Figueiredo Ferraz na edificação projetada por Dulce Figueiredo Ferraz em terreno 
adquirido pelo casal em meados de 2009, em um lugar 'privilegiado da cidade'. Assim, o prédio projetado 
para o IFF possui dois andares [área total de dois mil e quinhentos metros quadrados], sendo que as 
pinturas, instalações, esculturas, fotografias e videoarte são distribuídas nos mil e oitocentos metros 
quadrados destinados à área expositiva. Há espaço ainda, no mesmo prédio, destinado ao escritório do 
proprietário, além de uma biblioteca e um auditório para sessenta pessoas, onde acontecem palestras e 
cursos com artistas, críticos, curadores e outros agentes das diversas áreas culturais, oferecidos pelo 

                                                             
173 Como dito, há, atualmente, a proposta de transformá-los no "Centro Cultural Cianê". O complexo arquitetônico 
chegou a ser "destombado" em 23 de maio de 2002: a Câmara Municipal aprovou a lei nº. 9567, que revogava em 
todos os termos a lei 6.826/94 [projeto de lei nº 507/2002, de autoria de Cícero Gomes da Silva]. Segundo site da 
própria Prefeitura Municipal, "havia um projeto que pretendia instalar nessa área o Terminal Rodoviário. A comunidade 
se mobilizou contra a ameaça de demolição dos prédios. Dentre as associações que se mobilizaram estava o 
CONPPAC – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, a ONG VIVACIDADE, a ONG Pau Brasil e a 
Associação Campos Elíseos. Em 13 de outubro de 2004, a BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil [Itaú], assinou 
um acordo com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, intermediado pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo. O acordo previu o desdobro da área, consolidando três lotes distintos, um com 39.457,00 m2, que foi doado 
pelo Itaú à Prefeitura Municipal, outro com cerca de 9.388,00 m2, e o terceiro lote com cerca de 58.361,00 m2. Estas 
duas últimas áreas foram negociadas pelo Banco Itaú, a área menor foi vendida para uma transportadora e a área 
maior para um empreendimento imobiliário. A área destinada para a prefeitura inclui três galpões de interesse histórico 
e cultural que deverão ser restaurados, preservados e tombados por ato administrativo. O acordo ainda prevê que 
parte de um dos galpões deverá abrigar o Arquivo Público e Histórico Pero Vaz Caminha". Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 
2014. Disponível em: 
<http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/centros/i14ciane.php>. Acesso em: 26/03/2014. 12h14min. 
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Instituto, espaço inicialmente pensado para ser "fechado", resolução alterada posteriormente, quando se 
decidiu abrir ao público, especialmente das escolas infantis, públicas e particulares:  

Não tínhamos ainda no início uma ideia exata de que faríamos com este espaço, eu 
sabia apenas da urgência de tirar as obras de arte das caixas, esse era o nosso único 
objetivo. A princípio pensamos em manter o espaço fechado, para receber apenas 
amigos ou com visitações pré-agendadas, sem uma programação organizada. Com o 
final da obra se aproximando, percebendo a grandeza de tudo aquilo e nos rendemos 
às evidências: resolvemos abrir formalmente o espaço ao público. Assim nasceu o 
Instituto Figueiredo Ferraz, empresa sem fins lucrativos, que tem por objetivo divulgar 
e estimular a discussão de todas as áreas culturais, mas que tem, por vocação, 
prioridade nas artes plásticas. O Instituto foi formalmente constituído em maio de 2011 
e, para que pudesse funcionar regularmente convidamos duas pessoas para nos 
ajudar na equipe de trabalho: Alcebíades de Andrade Junqueira Neto, Bibi, que foi 
diretor de MARP na época de nossa primeira exposição da coleção; a segunda 
pessoa foi a museóloga Cecília Machado que havia recentemente trabalhado na 
Secretaria da Cultura do Estado e que muito nos ajudou com a sua experiência e 
competência. E hoje, como uma ação gentil do destino, além do Bibi, contamos 
também com a colaboração de Rejane Cintrão, que trabalhava no MAM SP na época 
de nossa exposição. A partir da equipe montada, começamos a pensar um programa 
de cursos, palestras e, principalmente, a primeira exposição com a coleção. Não havia 
nenhuma dúvida entre nós, convidamos o Agnaldo Farias. Convite aceito, começamos 
a trabalhar e abrimos o nosso espaço em 11 de outubro de 2011 com a exposição O 
Colecionador de Sonhos [FERRAZ, 2014, p. 42]. 
 

Desta forma, fica claro que João Carlos de Figueiredo Ferraz executa a construção do Instituto como uma 
realização pessoal, que não tem a ver com a quantidade de pessoas que o frequenta — segundo Ferraz, 
este não tinha a menor ilusão de ter um grande público —, mas com a necessidade de construir algo para 
abrigar suas obras e mostrá-las a quem interessar ver, além de poder ver sua coleção ser exposta de 
diversas formas, pelos diferentes curadores que contrata para idealizar as exposições. Porém, mesmo que 
não fosse sua expectativa, um público cada vez maior frequenta o espaço que, segundo o colecionador, 
chegou a ter oito mil visitantes em 2013. Ao ser questionado quanto ao público que busca o local para 
visitação, ele coloca como sendo pessoas, em sua maioria, da classe média e, muitos, de fora da cidade de 
Ribeirão Preto: "em pouco tempo, tínhamos uma visitação digna de um espaço importante qualquer do eixo 
Rio-São Paulo, além das visitas da cidade e da macro região de Ribeirão Preto. O instituto atraiu muitas 
pessoas de fora e recebemos também várias visitas internacionais". Porém, não há algo além do livro de 
visitas que qualifique objetivamente estes visitantes, com exceção dos relativos ao programa educativo em 
arte, que teve início no ano de 2013. 

A respeito deste, Ferraz cita como sendo seu principal o público e foco atual do Instituto mas que, segundo 
ele, teria surgido mais da busca das escolas pelo Instituto do que pela concepção inicial de uso do espaço.  
Assim, a partir de um convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto e com a FDE - 
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Fundação para o Desenvolvimento da Educação - da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o 
Instituto recebe as escolas municipais e estaduais de Ribeirão Preto e região, de terça a quinta-feira, dias 
cuja programação encontra-se inteiramente voltada a atender as crianças, adolescentes e professores 
destas instituições.  

Para tanto, Ferraz conta que contratou Vera Barros para formatar o Programa Educativo do Instituto e 
treinar equipes de quatro monitores [arte-educadores, como ela denomina] que trabalham com os visitantes 
das escolas [além das organizações sociais e público em geral], cujo intuito seria criar uma estrutura para 
receber os alunos e professores. Ferraz coloca ainda, que, dentro do Programa, há diversos projetos 
interligados e idealizados a partir da formatação criada; ele cita o "Repórter por um dia", destinado  ao 
público infantil, que os coloca como questionadores dentro da visita direcionada a eles, além do jogo de 
palavras, no qual o aluno associa uma palavra a uma obra, por ele escolhida. O colecionador coloca a 
importância e riqueza das visitas dos filhos de trabalhadores rurais, por exemplo, que são, segundo Ferraz, 
os que melhor aproveitam e participam do Programa criado: as visitas seriam formatadas pela premissa de 
estimular nestas crianças o pensamento/raciocínio poético. 

O trabalho do Instituto estaria, portanto, mais voltado à criação de um público [focado principalmente nas 
crianças, adolescentes e professores] do que em ter um público alvo para as exposições criadas: segundo 
a idealizadora do programa educativo, Vera Barros, o IFF estaria procurando "registrar e entender as 
diversas formas de aproximação do público com a coleção e desenvolver uma forma específica de lidar 
com as obras, garantindo um programa educativo de natureza única e com investigações próprias, focadas 
nas questões: O que significa ser contemporâneo? Qual o papel do outro, do espectador na obra de arte? 
Que importância tem o artista para o mundo?". Desta forma, para ela, "o IFF está se tornando um espaço 
de diálogo e discussão sobre arte contemporânea para crianças, adolescentes, professores e também para 
o público em geral. É perceptível o fato de que questões centrais das poéticas dos artistas da coleção se 
aproximam dos visitantes, mesmo em obras que se reportam a outros momentos da história da arte, que 
desconhecem. Os relatórios diários e semestrais documentam o início da história do programa educativo e 
como a arte contemporânea sensibiliza camadas sutis da subjetividade dos visitantes fazendo-os, quem 
sabe, interpretar suas vidas de novas formas, sem que deem conta disso." [BARROS, 2014, p. 50]. 

Conforme descreve Vera Barros, para os fins de semana [e seu público espontâneo], estão programadas 
visitas temáticas; há ainda os projetos continuados e curso de arte contemporânea para professores; 
atividades "especialmente desenhadas" para crianças e famílias; conversas com artistas no espaço 
expositivo; exibição de documentários e palestras, e encontros organizados para profissionais de empresas.  
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Exemplo disso é um anunciado acordo com a Pinacoteca do Estado, o Instituto Tomie Ohtake e o Itaú 
Cultural, que propicia a ida de exposições desses espaços para exibição no Instituto Figueiredo Ferraz, 
como aconteceu com a exposição Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira na Coleção 

Itaú, que ocorreu em outubro de 2012, com trabalhos de José Yalenti, José Oiticica Filho, Geraldo de 
Barros, Marcel Giró, Thomaz Farkas, German Lorca, Ademar Manarini, Paulo Pires, entre outros. As 
exposições temporárias são, portanto, produzidas em parceria com museus, instituições culturais e galerias 
de arte e, segundo Vera Barros, "proporcionam conversas agradáveis com as obras da coleção" [BARROS, 
2014, p. 46]. Vera Barros coloca a constatação que realiza após esse período de experiência na aplicação 
do programa educativo no IFF: 

...quando os estudantes aprendem uns com os outros, de várias fontes, com liberdade 
para fazer analogias com as linguagens artísticas, outras áreas do conhecimento e 
coisas que conhecem, sua experiência estética se torna muito instigante. Eles se 
tornam protagonistas da visita à exposição. Eles constroem suas próprias opiniões a 
partir de enfoques temáticos, em buscas pessoais, sempre em pequenos grupo, e 
produzem reflexões, críticas, dúvidas e incertezas. É comum haver um sentimento 
inicial de inadequação em quem não frequenta ou nunca frequentou museus ou 
instituições culturais, mas que se transmuta no desdobramento da visita. O fato de as 
pessoas, em geral, não terem clareza do que seja ou não seja arte, torna-se um 
campo interessante para provocações dos educadores e troca de saberes não 
escolarizados. É quando os visitantes começam a dar-se conta de que a arte 
contemporânea é transdisciplinar e de como ela está próxima de suas vidas. 

[...] Obras de arte contemporânea ativam o pensamento dos visitantes. A equipe 
prcura criar formas de comunicação que sejam eficazes e sensíveis às especificidades 
e sutilezas dos visitantes de diversas classes sociais, de modo a valorizar em cada um 
o seu próprio imaginário. Eles os incentivam a compreender que geram conhecimento 
por meio de suas ações e forma de conhecimento. Percebem, então, que estão aptos 
a dar significado às suas próprias experiências no espaço expositivo, cujas conclusões 
serão só suas, para depois trocar ideias com todos e, principalmente, com os 
educadores. Uns aprendem com os outros [BARROS, 2014, p. 46]. 
 

Vera Barros explica, ainda, que a exploração do pensamento abstrato na interpretação das obras de arte é 
primordial para o programa: o primeiro contato com as obras de arte, segundo ela, se dá sem nenhuma 
intermediação ou explicação prévia, e sem roteiro. Os estudantes, então, criariam seu próprio caminho na 
exposição, dependendo da "vontade de conhecer por conhecer, por iniciativa própria, na ausência do medo 
de errar, com entusiasmo motivado pela curiosidade." [...] Tal concepção, segundo ela, tem o intuito de 
levar "os estudantes a refletir sobre a desconstrução de categorias como 'certo' e 'errado', no sentido de 
que o papel do educador de museus e instituições culturais se diferencie do professor de ensino formal." 
[BARROS, 2014, p. 48]. Vera Barros explica, assim, como funcionam as visitas ao espaço e às obras 
expostas e os resultados observados: 
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O intuito é proporcionar uma atmosfera onde possam ter uma experiência estética em 
tempo real que produza significados afetivos e experiências micropoéticas. 
Estrategicamente, cada turma de estudantes é dividida entre dois educadores que, por 
sua vez, subdividem-na em quatro ou cinco pequenos grupos. Cada pequeno grupo 
escolhe seu material 'provocador' para realizar seu exercício de arte e, sem a 
presença do educador, percorre com calma uma área delimitada da exposição para 
eleger uma única obra de arte e tecer, com ela, relações poéticas durante todo o 
tempo da visita. Eles são colocados no papel de pesquisadores que buscam construir, 
com liberdade, seus conhecimentos e opiniões, considerando o acaso como um 
importante aliado. É curioso perceber que, em uma exposição de longa duração, com 
cerca de cento e sessenta obras de arte, cada pequeno grupo de estudantes se senta 
no chão, 'acalma a retina' e observa com atenção e profundidade um único trabalho. 
Eles passam a se interessar por arte contemporânea exatamente quando a apreciam 
com interesse e começam a desvendá-la a partir de um conjunto de relações que 
criam. 

[...] 

Assim, o planejamento do programa de visitação se aproxima de um laboratório de 
ideias retroalimentado pelos relatos e registros diários dos educadores. As 
abordagens temáticas e o material pedagógico são produzidos a partir da pesquisa 
dos artistas e dos enfoques curatoriais. A ideia é que seja possível estimular a prática 
da interpretação e a sua capacidade de trabalhar com abstrações, com textos que 
tenham componentes metafóricos [BARROS, 2014, p. 48]. 

 

Seguindo tais premissas, a ideia dos organizadores é a de que o IFF esteja se tornando um espaço de 
diálogo e discussão sobre arte contemporânea para crianças, adolescentes, professores e também para o 
público em geral. Para Vera Barros, estaria sendo perceptível, através dos relatórios diários e semestrais 
que documentam o início da história do programa educativo, "como a arte contemporânea sensibiliza 
camadas sutis da subjetividade dos visitantes, fazendo-os, quem sabe, interpretar suas vidas de novas 
formas, sem que se deem conta disso." [BARROS, 2014, p. 50].  

Ferraz, por sua vez, critica os equipamentos culturais da cidade, citando a França como um país que 
explora e se preocupa com o turismo cultural, para ele ainda inexistente em Ribeirão Preto. O colecionador 
considera que os museus implantados na cidade, como o MARP, Museu do Café e o próprio Theatro Pedro 
II estão muito aquém do que poderiam ser e oferecer aos moradores e visitantes de Ribeirão Preto. No 
Brasil, segundo ele, há apenas Rio de Janeiro e São Paulo com alguma programação e pensamento 
envolvendo o turismo cultural e, mesmo pensando em longo prazo, o cenário para que isso ocorra em 
Ribeirão Preto, para o colecionador, é muito pessimista. 

Ele cita que a cidade foi a capital da cultura na "época do café", recebendo grandes espetáculos, 
interagindo com as grandes capitais. A riqueza toda [para ele, responsável pela grande oferta cultural] 
porém, que estava concentrada nas mãos de quatro ou cinco famílias, segundo ele, se diluiu no processo 
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que ele denomina "reforma agrária na cama" e que logo traduz como distribuição da riqueza entre os 
numerosos filhos destas famílias. Segundo a leitura de Ferraz, não há hoje, portanto, política 
governamental na área da cultura, há apenas uma confusão entre o que é cultura e o que é entretenimento. 
A Feira do Livro de Ribeirão Preto, por exemplo, seria, para Ferraz, apenas entretenimento, assim como o é 
o Rock In Rio, patrocinado pelo Ministério da Cultura, mas sem afinidade com outros tipos de projetos 
culturais brasileiros. 

Retomando então a questão da oportunidade de implantação de um equipamento cultural administrado pela 
Pinacoteca do Estado na cidade, a proposta teria sido retomada pela então secretária municipal da Cultura 
de Ribeirão Preto, Adriana Silva, diante do anúncio, realizado em 2010 pelo secretário estadual da Cultura 
[na época Ângelo Andrea Matarazzo, sobrinho-neto de Francisco Matarazzo, criador do complexo industrial 
do qual a Cianê fez parte], de que o Estado seria contemplado com seis pinacotecas. O projeto de 2005 
teria sido resgatado por ela e teria havido, novamente, o interesse do Estado na instalação da Pinacoteca 
em Ribeirão Preto, por fim não oficializado. 

Destaca-se que, em 2009, Adriana Silva já teria se reunido com representantes da sociedade civil para 
elaborar projetos que pretendiam 'revitalizar' parte dos trinta e nove mil e quinhentos metros quadrados da 
Cianê através de verbas públicas. Conforme colocado anteriormente, o projeto – batizado de Complexo 
Cultural Matarazzo, avaliado em trinta e quatro milhões de reais – visava contemplar, inicialmente, a 
transferência do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, exigido pelo Termo de Ajustamento de 
Conduta [TAC], assinado em 2004, intermediado pelo Ministério Público e representantes da Sociedade 
Civil, para um dos galpões da antiga fábrica. Nesta época a Secretaria da Cultura teria tentado ainda, 
através da Lei Rouanet, arrecadar nove milhões de reais para realizar o projeto do Arquivo Público, sem 
sucesso.174 

Adriana Silva coloca também que, com o projeto do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto aprovado 
pela Lei Rouanet, a Secretaria da Cultura teria procurado o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social [BNDES], para conseguir a verba necessária. O impedimento estaria, agora, na 
necessidade de o espaço ser tombado pelo Governo Federal para que o projeto recebesse o investimento 
do banco conforme solicitado.  A negociação com o BNDES teria durado cerca de um ano [2010] e, por 
orientação do próprio banco, a Secretaria teria desenvolvido um projeto de cunho social, que teria sido 
aprovado e receberia o investimento solicitado [nove milhões de reais]. Para arrecadar o restante 
necessário para a implantação total do Complexo Cultural [cerca de mais trinta e quatro milhões de reais], a 
                                                             
174 Destino de área da Cianê ainda é incerto. Fonte: <http://revide.com.br/gerais/destino-de-ciane-ainda-e-incerto/>. 
Publicada em 14 de março de 2014 - Ano 28 - Edição 702. Acesso em: 25 de março de 2014. 
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proposta teria sido [como estratégia de captação, segundo Adriana Silva] dividida em quatro etapas, 
proposta esta apresentada a um grande banco e a uma grande empresa de cimento. Porém, a ideia de 
fracionar o projeto preocupava os possíveis apoiadores. Cogitou-se, ainda, instalar uma unidade da 
Faculdade de Tecnologia [Fatec - centro de aprendizagem estadual], em um dos prédios de onze mil 
metros quadrados, porém este sofreu um incêndio e a construção da Fatec ficou destinada a uma área da 
Vila Virgínia. A situação final foi a de receio de ambas as partes: o investimento em uma parte da área só 
seria realizado se o outro também o fosse nas áreas restantes [governo estadual e BNDES] e, como um 
investimento ficou dependente do outro, nenhum deles ocorreu: “todos tinham receio de investir e nós não 
conseguirmos viabilizar o total e terem o investimento deles perdidos. Chegou um momento que o BNDES 
apoiaria se o Estado instalasse a Fatec. E o governo estadual faria se o BNDES investisse nos outros 
barracões. Ninguém queria restaurar um barracão e ser vizinho de ruínas”, conta Adriana Silva. 

Outra chance perdida para a requalificação da Cianê, segundo a ex-secretária, teria sido a possível 
instalação de uma Biblioteca Parque – que seria a primeira do interior do Estado de São Paulo, sendo 
avaliada em quatro milhões e meio de reais –, que se tornou impossível devido à falta de parte da 
documentação que deveria ter sido entregue ao Ministério da Cultura para o recebimento da verba de três 
milhões e meio de reais: alegando escassez no tempo hábil para entrega e alteração de documentos, a 
posterior gestão da secretaria da Cultura não conseguiu, novamente, a verba a que teria direito. 

O preocupante, segundo profissionais da área de preservação, é que parte do complexo fabril da Cianê foi 
doado à Prefeitura de Ribeirão Preto em 2004 e, mesmo assim, todo o patrimônio continua sendo 
depredado e, pior, mais rapidamente do que quando a propriedade era de uma rede bancária [no caso, do 
Banco Itaú]. Segundo Henrique Telles Vichnewski175, arquiteto e mestre em História pela Universidade 
Estadual de Campinas, seria "fundamental a participação do Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural [Conppac] e da sociedade civil no sentido de fiscalizar e denunciar, através do 
Ministério Público, ações depredatórias", o que dificilmente vem ocorrendo.176 

                                                             
175 Henrique Telles é autor do livro "Indústrias Matarazzo em Ribeirão Preto", sobre Indústrias Reunidas Francesco 
Matarazzo e o bairro Campos Elíseos, onde está localizada. A pesquisa para a composição da obra durou cinco anos - 
de 1999 a 2004 - e, segundo o arquiteto, para a preservação do patrimônio histórico, é fundamental que o bem tenha 
um uso, seja ele público ou privado. Fonte: REVIDE. Disponível em: <http://revide.com.br/gerais/destino-de-ciane-
ainda-e-incerto/>. Publicada em: 14/03/2014 - Ano 28 - Edição 702. Acesso em: 25/03/2014. 
176 Segundo publicado, em 15 de março de 2014 a prefeita Dárcy Vera [PSD] se reuniria com Déborah Vendramini, 
secretária municipal da Educação, e a coordenadoria de Engenharia, Obras e Manutenção do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo [IFSP], que visita os galpões da Cianê para averiguar as instalações e 
as condições físicas do local. O IFSP estaria, segundo publicado, interessado em construir um campus na cidade. 
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3.6.7. A ‘REABILITAÇÃO’ DO CENTRO 

Em relação à proposta citada pela então secretária à época da entrevista, referente à área central, é 
apresentado, no contexto do Projeto Ribeirão Preto Cidade Histórica  — e, portanto, encabeçada pela então 
Secretária da Cultura — a requalificação da área, com o título de Reabilitação do Quadrilátero Central do 

Município de Ribeirão Preto, de 2012. 

O projeto incluiria a ampliação do calçadão, entre a rua José Bonifácio e a avenida Jerônimo Gonçalves, 
além da utilização de fundos de terrenos para a criação de galerias de acesso que aumentariam a 
circulação e permanência de pessoas no local, um dos pontos principais do projeto, segundo 
apresentado.177 

A proposta integraria, como dito, o projeto Centro Histórico, que teria por finalidade, através do tombamento 
do ‘Quarteirão Paulista’, angariar recursos federais — provenientes do PAC destinado a cidades históricas 
— para promover a 'revitalização' do centro contextualizada, mais uma vez, na importante trajetória do café 
para a cidade. Segundo publicação local, a prefeita Dárcy Vera teria pronunciado que “a proposta é ousada 
e moderna, mas acho que o mais importante, é que vamos revitalizar o centro contando a nossa história”, 
além de afirmar querer ser conhecida como "a prefeita da Revitalização". Segundo a mesma publicação, 
ainda, "o levantamento, que teve como objetivo diagnosticar os principais problemas e as potencialidades 
do centro da cidade, custou R$ 40 mil e foi pago pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto 
[ACIRP]."178 O artigo publicado ressalta, ainda, o caráter participativo e democrático da proposta, além do 
conteúdo histórico contido em seu conceito: 

O anteprojeto, assinado pela arquiteta Rose Elaine Teixeira Borges, destaca a 
trajetória do café, as estradas de ferro e a influência da França no município e será 
colocado para apreciação pública no Portal Oficial da Prefeitura de Ribeirão Preto 
junto com uma enquete para que as pessoas possam opinar sobre os pisos 
escolhidos, o uso de ‘chicleteiras’, a construção de um banheiro público na Praça XV, 
a criação de galerias e a ampliação do calçadão. “É importante ressaltar que esse não 
é um projeto autônomo da prefeitura, mas sim de toda a população de Ribeirão Preto 
e, por isso, estamos abrindo para a população opinar”, disse a secretária de cultura, 
Adriana Silva. 

De acordo com o presidente da AMEC, a proposta apresentada superou as 
expectativas. “Finalmente está havendo um consenso do ribeirãopretano para 
transformar o centro no grande acontecimento que ele merece. Muitos grupos já 

                                                             
177 A proposta foi apresentada em janeiro de 2012, no auditório Meira Júnior do Theatro Pedro II, para um público de 
autoridades, empresários, comerciantes, moradores e imprensa. 
178 Proposta de revitalização. 19/01/2012. Fonte: REVIDE.  
Disponível em:<http://www.revide.com.br/gerais/proposta-de-revitalizacao/>. 
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tentaram, mas nenhum conseguiu o que estamos assistindo agora. Esse projeto tem 
tudo e mais um pouco do que sempre pedimos e em até três anos o Calçadão será 
um orgulho para Ribeirão Preto. Seremos um exemplo de beleza e transformação”, 
disse Marcos Ferreira.179 
 

O levantamento realizado e exposto publicamente através de um caderno específico procurou explicitar os 
resultados através de temas, tais como os aspectos histórico e sócio-econômico da cidade, uso e ocupação 
do solo da área do quadrilátero, bem como levantamentos das áreas de lazer no centro e no restante da 
cidade, aspectos da paisagem urbana, de mobilidade e acessibilidade e tentou, assim, traçar um 
diagnóstico dos problemas levantados. Haveria, pois, a necessidade de traçar um plano de permanência, 
visto que os levantamentos mostraram a área do centro como uma área predominantemente de passagem 
da população como um todo: diretrizes gerais e específicas apontavam a necessidade de utilizar-se dos 
instrumentos de gestão urbanística previstas no Plano Diretor, além de priorizar o transporte coletivo em 
detrimento do transporte individual, entre outros. 

O conceito do projeto trabalharia, então, com três eixos de atuação inseridos no Quadrilátero Central, sendo 
estes: Eixo General Osório, Eixo José Bonifácio e Eixo Nove de Julho, conforme demonstrado abaixo, com 
as imagens apresentadas: 

                                                             
179 Proposta de revitalização. 19/01/2012. Fonte: REVIDE. Disponível em: 
<http://www.revide.com.br/gerais/proposta-de-revitalizacao/>. 
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Figura 249 – Perspectiva do 'Eixo General Osório': o calçadão seria ampliado através de um tratamento de piso 
elaborado com referências históricas [relativas a cores e tramas]. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2012. REABILITAÇÃO 
DO QUADRILÁTERO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Acervo da autora: arquivo digital. 
 
 

 
Figura 250 – Perspectiva Eixo General Osório [entre as ruas Álvares Cabral e a Cerqueira Cesar]: implantação 
"quadra aberta" para integração entre a Praça do Palácio do Rio Branco e a esplanada do Quarteirão Paulista. Seria 
criada, então, uma 'Praça Cívica' para o Palácio do Rio Branco e a Praça do MARP. Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 
2012. REABILITAÇÃO DO QUADRILÁTERO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Acervo da autora: 
arquivo digital. 
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Figura 251 – Eixo General Osório: perspectiva.  

 
Figura 252 – Eixo General Osório: Álvares Cabral e 
Quarteirão Paulista. 

 

 
Figura 253 – Eixo José Bonifácio: área delimitada pelas Avenidas Francisco Junqueira e Jerônimo 
Gonçalves e Rua José Bonifácio: integração entre as 'quadras abertas', terminal urbano e Praça dos Imigrantes 
[criada a partir da demolição do Centro Popular de Compras], no canto esquerdo.  
 

 
 

 
 

Figura 254 – Eixo José Bonifácio: 'Quadras abertas' - área delimitada pela Avenida Jerônimo Gonçalves 
e ruas Duque de Caxias de Caxias, José Bonifácio e Mariana Junqueira. Integração entre quadras, aproveitamento 
dos 'miolos' de quadras [áreas sem utilização ou subutilizadas]. Praças de Convívio e Terminal urbano. 
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Figura 255 – Perspectiva Geral - Eixo Nove de Julho. Proposta para aproveitamento da 'encosta': integração do 
Parque da Pedreira ao Quadrilátero Central. 
 

 
Figura 256 – Perspectiva Geral - Eixo Nove de Julho. Proposta para aproveitamento da 'encosta': integração do 
Parque da Pedreira ao Quadrilátero Central e teleférico. 
 

A única fase do projeto apresentado realmente iniciada foi a troca do piso do calçadão, sendo que a troca 
do mobiliário e a retirada dos postes também fariam parte do Projeto Centro Histórico: a obra teria 
começado efetivamente, segundo publicado, no dia 2 de abril de 2012 e o primeiro prazo para conclusão 
seria dezembro do mesmo ano, mas até o fim do ano 2014 a obra não havia terminado. Estariam previstos 
piso decorativo, reforço na iluminação, ligações elétricas, retirada de postes [a fiação seria aterrada], 
implantação de mobiliário urbano, além da pavimentação asfáltica, drenagem e paisagismo. Devido aos 
inúmeros problemas com a obra, resultando em processos contra a Prefeitura — devido a acidentes 
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causados aos pedestres no Calçadão — e prejuízos aos comerciantes, a obra tornou-se o emblema do 
fracasso das ações públicas para melhorias de espaços urbanos, na gestão da Prefeita Dárcy Vera. 180 

Instiga, como vimos, as mesmas questões anteriormente colocadas, referentes às obras de requalificação 
da área central. Aliás, fazem parte de uma mesma construção ideológica sobre intervenções urbanas à 
partir de um Plano Diretor que, como vimos desde o primeiro Capítulo, atende a determinados interesses e 
possui determinados e estratégicos objetivos. 
 

3.7 - DISCUSSÃO FINAL DO CAPÍTULO 

Em junho de 2014 anuncia-se que a Revista Revide comprou o prédio do Estúdio Kaiser de Cinema. É 
sabido que uma das proprietárias da Revista [Vide Editorial], Isabel de Farias, atual Secretária de 
Infraestrutura e Limpeza Pública de Ribeirão Preto, já foi, também, presidente da Fundação Feira do Livro, 
cuja sede está instalada no local. Trata-se, neste caso, de mais uma interação típica de interesses privados 
e públicos, uma vez que o edifício, patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, constitui-se, hoje, como 
um dos principais equipamentos culturais da cidade. É grande o risco que se corre, então, de que se 
transforme, irremediavelmente, em um equipamento industrial de massa, a indústria cultural: o uso da 
cultura como atração de capital através de eventos e grandes obras turísticas, ou seja, o uso da cultura 
como forma de legitimar toda e qualquer ação de atração de capital e investimentos externos já foi 
amplamente debatido por Otília Arantes. 

Em Ribeirão Preto, o processo observado não é diferente das demais cidades de grande e médio porte do 
país. Há inclusive, agora também pelas cidades de médio porte, uma disputa acirrada por investimentos de 
ordem pública e privada.  As cidades são escolhidas como subsedes dos jogos olímpicos, como novas 
receptoras de filiais industriais [como recentemente disputa de Ribeirão Preto com Uberaba pela instalação 
de uma fábrica de fertilizantes da Petrobrás]181 e como polos de cultura que, transformada em produto e/ou 
serviço de grandes cidades, tornou-se o grande fetiche da cidade contemporânea. 

                                                             
180 Fonte: G1 RIBEIRÃO E FRANCA. Prefeitura inicia nova etapa de obras no calçadão de Ribeirão na segunda 
Comerciantes e pedestres temem novos transtornos nas ruas do Centro. Secretário diz que as intervenções 
foram definidas com várias entidades. 19/08/2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/08/prefeitura-inicia-nova-etapa-de-obras-no-calcadao-de-ribeirao-na-segunda.html>. 
181“Uma unidade industrial como essa é muito importante por si só, pois gera emprego e renda, e também por outros 
tipos de investimentos que atrai”, diz o economista Rudinei Toneto Junior, professor da FEA-RP/USP. Op cit: Ribeirão 
Preto disputa fábrica da Petrobras. Fonte: Jornal A Cidade, 06 de junho de 2013 / 22h59min. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/noticias/economia/NOT,2,2,850831,Ribeirao%20Preto%20disputa%20fabrica%20da
%20Petrobras.aspx>. 
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Neste âmbito, percebe-se o crescimento ou ressurgimento [se considerarmos que Ribeirão Preto já teve o 
título de Petit Paris no Brasil, sendo uma das únicas cidades da época a ter dois Teatros, ainda mais em 
uma mesma praça] do interesse — pelo menos por alguns — em fomentar a atividade cultural, enquanto 
percebe-se que a cidade — como município-polo receptor de  investimentos no setor terciário e com 
empreendimentos relacionados à cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro localizados em vários 
municípios da região — deixou ser grande produtora tanto agrícola quanto industrial para ser, 
simplesmente, sede – com tudo o que isto implica hoje, a começar por grandes e geograficamente visíveis, 
diferenças sociais. 

 
Figura 257 – Imagem aérea da Praça XV à época em que os dois teatros coexistiam: à frente, o Teatro Carlos 
Gomes, do lado oposto, acima, o Quarteirão Paulista, com o Theatro Pedro II ao centro. Ao fundo, à esquerda, vê-
se o Edifício Diederichsen. Fonte: AEROFOTOS OBLÍQUAS. IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico. s/d. Largo – 
Tombo 2840.  Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/galeria_aerofotos.aspx 

Cabe salientar, a este respeito, que, como coloca a Justificativa do Plano Diretor de Ribeirão Preto: 
 

A macrorregião de Ribeirão Preto apresenta uma característica que a diferencia da 
maioria das regiões economicamente ativas do país, que é ter o setor mais dinâmico 
da economia – o agroindustrial – situado fora do tecido urbano. A localização dispersa 
desses complexos agroindustriais pela área polarizada por Ribeirão Preto determinou 
o surgimento de “centros de 2° nível”, ou subcentros regionais, que exercem atração 
sobre as cidades ao seu redor, exercendo assim o papel de centro de primeiro nível 
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na estrutura econômica e sócio espacial da região, que se apresenta sob este prisma 
como uma unidade. 
Os investimentos anunciados na Região Administrativa nos últimos anos apontam 
para o aprofundamento da estrutura econômica baseada no setor sucroalcooleiro, a 
agricultura desenvolve-se em bases gerenciais e técnicas muito avançadas, com 
empreendimentos relacionados à sua cadeia produtiva em vários municípios da região 
e com investimentos no setor terciários centrados no município-polo de Ribeirão Preto, 
sendo uma das regiões mais mecanizadas do Estado com destaque na produção de 
cana de açúcar na econômica estadual.  
Com a saturação de terras para instalação de novas usinas, a região administrativa 
poderá dinamizar seu desenvolvimento, através de investimentos em alta tecnologia, 
voltados à otimização da produção nos canaviais e ao aumento na competitividade 
das indústrias nas quais é especializada: a produtora de combustíveis renováveis, a 
de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, a de produtos 
metal/mecânicos e a de tecnologia da informação. Com o desenvolvimento dos 
agronegócios na Região Administrativa e o aumento das exportações dos produtos 
regionais, não apenas de commodities, mas também de diversos produtos industriais 
com maior valor agregado, a região vem aumentando, nos últimos anos, a 
participação na atividade econômica do Estado de São Paulo, requerendo, portanto, 
mão de obra mais capacitada e especializada. Dependente da economia regional, o 
desenvolvimento do município-polo de Ribeirão Preto passa pela dinamização dos 
municípios do seu entorno e o desenvolvimento destes, por sua vez, passa pela 
melhoria educacional e da qualificação profissional e pela preservação ambiental. 
[RIBEIRÃO PRETO, 2014]182 

Sendo assim, conclui-se que, no Escritório de Desenvolvimento Rural do qual Ribeirão Preto seria 
município-sede, o setor agroindustrial se mecaniza e produz cada vez mais, enquanto a cidade se 

                                                             
182 Ainda segundo este levantamento — que coloca como fonte de dados o Projeto LUPA, efetuado pela Secretária de 
Agricultura e Abastecimento [SAA] e que organiza as informações agrupadas segundo os Escritórios de 
Desenvolvimento Rural, ou EDRs, —: "a área total ocupada com atividades agropecuária aumentou entre 1995/96 e 
2007/08 apenas 1%. A área ocupada com cana, entre 1995/96 e 2007/08, segundo o LUPA cresceu 14%, destaca-se 
que nessa região, o grande incremento de área de cana ocorreu na década de 1990, cujo período apresentou taxa de 
variação total de 24,53% [variação anual média foi de 2,61%]. O período de 2000 a 2007 apresentou variação menor, 
uma vez que houve saturação das áreas de produção na região, com taxa de variação total de 2,06%. Na safra 
2006/07, a área de novos canaviais, no EDR de Ribeirão Preto, foi de 27.650 hectares [aumento de 9,18%] para um 
total estadual de 301 mil hectares. Isto representa uma produção regional de 23,6 milhões de toneladas, segundo o 
levantamento subjetivo de novembro de 2006 do Instituto de Economia Agrícola [IEA-APTA]. A produtividade da região 
aumentou 7,17% no período 2000-2007, com média das variações anuais de 0,37%, atingindo 78 toneladas por 
hectare em 2006.A produção regional caracteriza-se pela crescente mecanização de diversas fases do ciclo produto 
agrícola, pelo uso de novos produtos químicos, da informática e da automação. A mecanização do corte da cana 
intensificou-se nos últimos anos, as usinas passam à mecanização do plantio, o que representa redução de custos 
para as empresas. A lavoura temporária do complexo sucroalcooleiro, chega em algumas cidades a ocupar mais de 
80% da área agrícola do município, como em Dumont, Guariba, Jaboticabal, Sertãozinho, Barrinha, Pontal e Serrana. 
Isto resulta num forte impacto socioeconômico nos municípios que sediam as usinas e destilarias, tanto pela geração 
de impostos quanto pela dinamização do setor terciário, principalmente no polo Ribeirão Preto, gerando um forte 
contingente de mão de obra temporária." São considerados aqui os 18 municípios do EDR de Ribeirão Preto 
pertencentes a RA de Ribeirão Preto: Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, 
Guatapará, Jardinópolis, Luiz Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do 
Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. O município do EDR de 
Ribeirão Preto que não pertence a RA é Santa Rita do Passa Quatro, que faz parte da RA Central.  Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO, 2014. Justificativa do Plano Diretor 2014.  
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especializa no setor terciário e, para tanto, precisa melhorar em diversos aspectos, entre eles, no 
oferecimento da cultura como serviço de base e consumo. Busca-se, então, uma identidade: a cidade 
transitória, de eventos e universidades, precisa de algo que permaneça e que a torne 'especial', também 
para o benefício das demais. Esse é o mantra dos 'planejadores da cultura'. 

Segundo Harvey [1993, p. 258]: 

 

 Dentre os muitos desenvolvimentos da arena do consumo, dois têm particular 
importância. A mobilização da moda em mercados de massa [em oposição aos 
mercados de elite] forneceu um meio de acelerar o ritmo do consumo não somente em 
termos de roupas, ornamentos e decoração, mas também numa ampla gama de 
estilos de vida e atividades de recreação [hábitos de lazer e de esporte, estilos de 
musica pop, videocassetes e jogos infantil etc.]; uma segunda tendência foi a 
passagem do consumo de bens para o consumo de serviços – não apenas serviços 
pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também de diversão, de 
espetáculos, eventos e distrações.  O “tempo de vida” desses serviços [uma visita a 
um museu, ir a um concerto de rock ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar 
clubes], embora difícil de estimar, é bem menor do que o de um automóvel ou de uma 
máquina de lavar. Como há limites para a acumulação e para o giro de bens físicos 
[mesmo levando em conta os famosos seiscentos pares de sapatos de Imelda 
Marcos], faz sentido que os capitalistas se voltem para o fornecimento de serviços 
bastante efêmeros em termos de consumo. Essa busca pode estar na raiz da rápida 
penetração capitalista, notada por Mandel e Jamenson em muitos setores da 
produção cultural a partir da metade dos anos 60.  

 

Palocci, sendo o 'visionário' que muitos descrevem, já havia percebido isso: Delson Ferreira, por exemplo, 
aponta como grande propulsor deste momento de grandes Políticas Públicas de Cultura o Programa 
Cultural iniciado em 2001, na gestão no então prefeito Antônio Palocci Filho [PT], com Galeano na 
Secretaria da Cultura. Neste momento houve o desenho de uma Política Pública de Leitura que criaria 
oitenta bibliotecas na cidade, baseando-se em uma ideologia vinda do Sul [especificamente de Porto 
Alegre] e que pregava a 'descentralização' da cultura — ou seja, na busca por levá-la para além do centro 
da cidade, local comum dos grandes equipamentos culturais, e ao empoderamento destas pelos cidadãos 
politizados: a política de apoio e incentivo à criação de Centros Culturais em regiões periféricas teve início 
neste momento, portanto. Tais programas políticos, contudo, obedecendo ainda contornos de uma política 
de governo, e não de um plano de governo, não se fixaram como tal — durando cerca de dois anos —, 
ficando a mercê da vontade política dos predecessores políticos. 

Com a gestão da Secretária da Cultura, Adriana Silva, a ideologia de descentralização parece ter retornado, 
obviamente que com outros contornos políticos, mas é fato que alguns Programas Federais e Estaduais 
foram prioritariamente aproveitados na sua gestão, momento em que um Plano Municipal de Cultura foi 
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delineado. O Programa de Incentivo Cultural [PIC], existente há três anos, faz a distribuição de verba 
destinada pelo Governo Federal [ou Estadual] para grupos de cultura selecionados por edital através de 
concurso. Possibilita, assim, que ações já consolidadas tenham apoio financeiro e atuem em diversos 
lugares, não 'presos' a um único espaço ou região da cidade: há a pressão, contudo, por estes grupos, para 
que o PIC se torne Lei Municipal. Há, ainda, o ProAC, Programa de Ação Cultural ligado ao ICMS de 
empresas que 'doariam' sua contribuição sob forma de incentivos fiscais. 

Segundo Luciana Rodrigues183, então presidente do Pontão de Cultura Sibipiruna, a política pública que 
surge em 2004, do Governo Federal, baseia-se em três pontos, que podem ser vistos na descrição do 
Programa Cultura Viva, no site do MINC. São estes: o empoderamento, a autonomia e o protagonismo. 
Segundo este pensamento, quem faz cultura não é o Governo, mas o povo. Ao Governo ficaria a função de 
fomentar a cultura, gerando assim uma produção cultural independente da estrutura governamental.  

Célio Turino é citado pela presidente do Pontão como o idealizador do principal programa da América 
Latina, que possui um edital complexo e exigência de um plano de trabalho para três anos [o que fez com 
que a própria programasse um workshop "Elaboração de Projetos Culturais para ProAC, Edital e ICMS", no 
Teatro Santarosa, um dos espaços culturais privados da cidade]. Ao mesmo tempo acontecia, em 
Sertãozinho, uma reunião com cerca de cinquenta empresários da região, no Centro Empresarial de 
Sertãozinho, para discutir a adesão ao Programa de Ação Cultural [ProAC], da Secretaria de Estado da 
Cultura e incentivar a produção artística e cultural da cidade.  

Assim sendo, de 2004 a 2010 alguns pontos que já existiam, como o Dança Viva e o Cine Clube Cauim, 
incentivaram o surgimento de outros: com os incentivos do Governo do Estado e do Governo Federal 
surgiram ainda mais quatro pontos. Em 2010, no Governo da Dárcy Vera — momento em que na Secretaria 
Municipal da Cultura entrava Adriana Silva —, criava-se uma rede municipal de pontos de cultura: em 
março de 2010 havia cerca de dez pontos de cultura na cidade. 

A figura do "Pontão" surge, então, como gestor desta rede de pontos de cultura, cabendo a ele a gestão 
artística do trabalho conjunto, delineando uma "ação comum". Mesmo assim, a coordenadora deste, 
Luciana Rodrigues, afirma que cada entidade que recebe o título de ponto de cultura é autônoma, havendo, 
ainda, a publicação de uma revista anual como forma de divulgação das ações da rede de pontos de 
cultura. 

Segundo Luciana Rodrigues, enquanto o Pontão recebia cerca de trezentos e cinquenta mil reais ao ano, 
cada ponto de cultura recebia cerca de sessenta mil reais: o dinheiro recebido pelo Pontão revertia-se, por 
                                                             
183 Hoje faz parte do Instituto Cidades Criativas e Identidades Culturais - IPCCIC, com a ex-secretária Adriana Silva. 
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exemplo, na construção de um kit multimídia composto por equipamento de som, iluminação, tenda, 
gerador, cadeiras etc., que serviria para cada evento, sendo responsabilidade do Pontão seu movimento 
entre os pontos, bem como sua manutenção. Para Luciana, esta logística permite a atuação dos Pontos de 
Cultura em lugares em que aparentemente se veria a atuação do Poder Público, mas não há. Ela cita o 
Ponto de Cultura Dandhara como o ponto exemplar do que é um ponto de cultura: existente desde 2002 
como ONG, o grupo [encabeçado por Rosana e Cabide] atua em bairros periféricos. 

Além deste, ela cita o Festival Os Bambas, o Teatro Minaz, o Movimento Pró-Arena [que gera uma 
aproximação com vários 'fazedores de cultura'], o Coletivo Fuligem, o Espaço A Coisa e os grupos de teatro 
Engasgagato e Zibaldoni. O Movimento Pró-Arena, por exemplo, teria unido os movimentos outros em torno 
de uma reivindicação mais plausível, segundo ela. Em relação à Secretaria da Cultura, Luciana vê as ações 
que atendiam a cena cultural da cidade se reconfigurando. 

Segundo ela, o PIC é um programa Municipal gerado a partir da criação de um Sistema Nacional de Cultura 
que, a partir de seu fundo nacional, cria um fundo municipal de cultura. Para ter acesso a este [ou seja, 
para estar cadastrado], contudo, é necessário que a cidade tenha realizado três Conferências Municipais de 
Cultura, e Ribeirão ainda não as realizou, restando apenas uma. Além disso, tal processo mostraria, para 
Luciana Rodrigues, que a Sociedade Civil estaria em fase de estruturação. 

O grande papel da ex-secretária Adriana Silva estaria, portanto, na criação de ações para solicitar estes 
recursos, visto que a primeira Conferência Municipal de Cultura gera o primeiro Plano Municipal de Cultura 
da cidade, a ser , talvez, incorporado ao Plano Diretor em sua próxima revisão — na verdade o está sendo, 
relativo ao conceito de Economia Criativa nele existente. Além disso, a ex-secretária teria sido responsável 
pela criação de espaços para reivindicações, reconfigurando a dimensão cultural na cidade. Tal Plano 
propõe uma política para vinte anos de ações culturais: esta demanda teria fomentado a criação do PIC, 
segundo Luciana Rodrigues, que verifica ainda que as forças políticas estariam muito mais dispersas na 
época de aprovação do Plano Municipal de Cultura.  

O grupo de teatro Engasgagato, por exemplo, através da ação denominada Revira-Rua, coloca a ocupação 
do centro como espaço central de discussão e acaba sendo espaço privilegiado da ação teatral destes 
pontos. Outro movimento importante, dentre estes criados, teria sido a Virada Cultural Independente, 
organizado pelos diversos movimentos existentes – mas encabeçado pelo Se Vira, movimento ligado ao 
Fora do Eixo em Ribeirão Preto – e busca de ressignificar o espaço da cultura: tal movimento foi criado a 
partir da não-inclusão de Ribeirão Preto no circuito da Virada Cultural, do Estado de São Paulo. 
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Luciana Rodrigues coloca ainda como fundamental fazer parte do Sistema Nacional de Cultura para que 
haja progresso neste sentido. Ela cita o UGT [Associação dos Amigos do Memorial da Classe Operária], 
espaço onde está implantado o Pontão Sibipiruna junto com a Associação Cultural e Ecológica Pau-Brasil] 
como espaço catalisador desta organização, surgida especialmente através do Seminário Gramsci, do qual 
participou até entrar em contato com o que seria o principal proponente [pessoas físicas ou jurídicas sem 
fins lucrativos] do Programa Cultural, o Pontão Sibipiruna. 

Um dos problemas identificados pelos grupos ou Pontos de Cultura foi o atraso no repasse das verbas: por 
exemplo, em julho de 2013 os grupos trabalham há seis meses sem a verba que seriam destinadas ao 
funcionamento da rede. Segundo o grupo Engasgagato, a Prefeitura não estaria repassando o valor pago 
pelo Ministério da Cultura, além de não colocar 'sua parte'. 

Uma das outras atuações do grupo — além do Revira-Rua — foi nas Praças Sete de Setembro e Quinze de 
Novembro [no centro da cidade], com peças que trabalham poemas de Cecília Meirelles e Manoel de 
Barros. O Teatro na Rua, como é denominado tal projeto, teria, segundo eles, influência europeia: no caso 
da verba vinda do ProAC ICMS, os grupos estariam aguardando patrocinadores através do repasse do 
ICMS, proveniente de empresários. 

Algumas outras atividades realizadas pelo grupo seriam: no UGT [Memorial da Classe Operária], "Teus 
Passos, Te Guia" e "Mulher Peixe", este último também selecionado para ser apresentado no Teatro do 
SESI, por exemplo; Fórum UGT+10!, sobre formas de sustentabilidade para o Memorial da Classe 
Operária, sede do Pontão Sibipiruna. Outro parceiro seria o SESC Ribeirão Preto. O projeto "Elogio à 
Insignificância", com Oficinas de Andre Carreira e o "Invasão Poética Urbana", que trabalha com poemas 
de Manoel de Barros, seriam outros dois grandes projetos citados. 

Por esta atuação, o grupo teria ainda ganho o Prêmio CPT de Teatro 2012, prêmio este relativo ao espaço 
que o grupo ocupa para suas atuações: o terraço do Edifício Diedericksen. Já o Projeto ReviraRua trabalha 
com o reconhecimento do centro da cidade, com apoio financeiro do Governo do Estado de São Paulo. 
Além disso, boa parte da atuação do grupo acontece em espaços abandonados, com vista a discutir a 
ocupação dos antigos casarões do centro, Bibliotecas, praças e centros culturais, através da Mostra Gira-
Sola. 

Ao falar sobre o Plano Nacional da Cultura — que, ao fim, é o que 'move' todos estes —, o coordenador 
geral Rafael Oliveira expõe na TV NBR que a nova plataforma do PNC faz com que qualquer cidadão 
conheça o Plano, cujas conferências já acontecem nos diversos municípios do país, para que sejam 
cadastrados. Ele coloca que o Plano, surgido em 2005, se torna lei em 2010 e propõe elaborar metas 
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através de consultas públicas pela internet: tais metas seriam acompanhadas por equipes e contaria com 
as redes sociais, o que permite verificar a impactação das ações nestas metas, que são, ao todo, cinquenta 
e três. 

Rafael Oliveira explicita também, em sua apresentação, a realização da Terceira Conferência Nacional que, 
a partir das realizações das conferências Municipais e Estaduais, coloca a importância do papel dos 
Estados e Municípios como grandes divulgadores e construtores deste plano que não nasce, assim, do 
Governos Federal, mas para os Governos no geral. 

Assim, o Plano só se realiza, segundo o coordenador, através destas articulações que geram planos locais 
que dialogam com planos nacionais: isso porque o Município deve se cadastrar — aderir — ao Plano, que 
depende deste cadastramento, o que não é obrigatório. Os passos seriam, portanto: a elaboração de um 
Plano Municipal, a criação de um órgão gestor [Secretaria da Cultura, Fundação...] e a criação de um 
Conselho de Cultura e de um Fundo de Cultura, para financiamento das ações. 

Tudo isso geraria um sistema que depende da cobrança e participação, portanto, da população, que criaria 
tanto os espaços, através da organização de Fóruns de discussão, quanto o momento, através da 
realização das Conferências Municipais. A participação é, segundo Rafael Oliveira, estimulada por poder 
ser acompanhada, também, pela internet. Ainda para o coordenador geral o Plano é, ainda, muito extenso 
e, por isso, contém metas estruturantes e não estruturantes o compõem pensando em um plano para vinte 
anos: cerca de mil e trezentos municípios estariam cadastrados no acordo de cooperação assinado, oitenta 
por cento dos Estados estariam, ainda, em processo de adesão ao plano. 

Dentre as metas estruturantes estaria a exigência de que dez por cento dos recursos do Pré-Sal seja 
direcionado para a Cultura: assim, haveria um repasse de Fundo a Fundo, ou seja, do Fundo Nacional de 
Cultura para o Fundo Municipal. O coordenador ressalta, assim, que a busca de novos recursos garante 
que o todo funcione: para ele, trinta por cento das metas seriam alcançadas já em 2014, momento em que 
ocorreria uma revisão do plano com definição do segundo conjunto de metas, de médio prazo, e do terceiro 
conjunto de metas, com prazo definido para 2020. Tais metas passariam, portanto, por monitoramento e 
revisões constantes, para prováveis ajustes e readequações. 

Já o idealizador do Programa Cultura Viva, Célio Turino, que trabalhou com o ex-ministro da Cultura 
Gilberto Gil, coloca que o conceito de "ponto" é usado, por ele, desde 2002, quando secretário da Cultura 
de Campinas. Ele coloca, em teaser do Programa Cultura e Ponto!, que pensou em reutilizar o conceito ao 
ouvir o ex-ministro falar, em discurso de posse, a intenção de realizar um "do-in" antropológico. Segundo 
Célio Turino o "do-in" levou-o a pensar imediatamente na questão de pontos já por ele trabalhada, o que o 
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levou a idealizar um sistema de rede, que seria conceitualmente a ligação entre estes diversos pontos, 
fazendo com que a questão da cultura funcionasse como um organismo vivo, orgânico. 

Esta "cultura-viva" existente através da rede teria, nos pontos de cultura, sua sedimentação, formalizando o 
que ele chama de "acupuntura social". Em Ribeirão Preto, o espaço da UGT situado à Rua José Bonifácio, 
recentemente "requalificada" através do Projeto Tudo de Cor pra Ribeirão, que intencionou pintar as 
fachadas de imóveis da região central e focou, neste momento, na rua tradicionalmente comercial do centro 
considerada, pela ex-secretária, patrimônio cultural. Tal ação estaria "dentro" do Projeto Cidade Histórica, 
que visa "revitalizar" a área central. Adriana Silva afirmaria ainda que: 

Queremos a adesão de muitos ribeirão-pretanos a essa iniciativa, especialmente 
alunos de arquitetura, artes, história, engenharia e geografia e todos interessados na 
preservação deste patrimônio cultural que é a José Bonifácio... O projeto para essa 
rua é amplo, mas podemos dar o pontapé inicial começando a pintar e recuperar as 
fachadas dos imóveis e, aos poucos, transformarmos a região em um atrativo corredor 
cultural oferecendo, por exemplo, antiquários, sebos, galerias de arte, móveis antigos, 
passando a levar um novo público para aquele local.184 
 

Interessante observar que o conceito de Economia Criativa — como observado, em vias de ser implantado 
como forma de gestão da cidade — para Célio Turino185 [o idealizador que toda esta 'rede cultural' que se 
implanta também em Ribeirão Preto], seria o oposto do Cultura Viva: ele vê a economia como produção e 
contexto e a cultura como processo, não como produto. A economia criativa, seria assim, mais um processo 
unidirecional de transformação dos desejos, do simbólico, dos sentidos, em mercadoria. Segundo coloca, é 
uma alternativa que nasce na Inglaterra, nos países que vão se desindustrializando e que vão trabalhando 
muito — e devido a isso — com a propriedade intelectual como meio de reprodução do capital: no período 
agrário, segundo fala de Turino, era a terra o principal bem de reprodução; no período industrial, as 
máquinas; no período financeiro, as finanças: "estamos agora rompendo este período financeiro e entrando 
em outra fase, o capitalismo cognitivo, em que o principal meio de acumulação é o direito autoral. Esta foi a 
questão de choque na entrada do Governo Dilma, a questão dos Direitos Autorais", ele afirma.  A Secretaria 
da Economia Criativa recém criada vai criando e impondo determinados valores e padrões, como se a 
cultura fosse produto, enquanto ela é processo, e é muito fácil perceber isso: cultura vem de cultivo, cultivo 
permanente". A ideia da Economia Criativa, segundo ele, vai "coisificando" a cultura.186 

                                                             
184 Fonte: RIBEIRÃO PRETO. Prefeitura quer voluntários na pintura dos imóveis da rua José Bonifácio. Projeto, 
denominado Tudo de Cor para Ribeirão, irá pintar e revitalizar as fachadas da rua, que é um dos cartões postais da 
cidade. A Prefeitura e Coral Tintas vão qualificar participantes. Ribeirão Preto, 07 de Março de 2012 - 09h31min. 
Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ccs/snoticias/i33principal.php?id=21447>. 
185 Entrevistado pela autora no dia 22 de julho de 2013, em Campinas. 
186 Idem. 
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Turino cita a forma como o conceito de Economia Criativa vai se impondo na América Latina. "é uma 
importação de conceitos: não é diferente do que estava na cabeça dos empresários de Ribeirão ao fazer o 
Theatro Pedro II, é o mesmo padrão. Naquela época era aquele padrão de civilização, de 'alta cultura', de 
poder, em que eles se espelhavam, o francês. Agora é o modelo de economia criativa, é a mesma 
mentalidade colonizada, no nosso caso. Para o mundo todo, é a standartização da cultura".187 

A arquitetura, para Turino, devia se adequar à vida, seguir o fluxo da vida. O arquiteto, segundo ele, deveria 
trabalhar como um alfaiate, não como um ferreiro. Para ele, a cidade exemplo em arquitetura e urbanismo é 
Medellín [Colômbia], que conseguiu reverter uma realidade de violência em realidade orgânica de 
pertencimento. 

Buscando referenciar-se em parte na concepção de Otília Arantes de utilização da cultura como fator de 
atração da cidade, através da criação de eventos ou situações efêmeras de ocupação do espaço público 
para aplicação destas atividades, mas levando em conta outras fontes, como pode ser observado ao longo 
do texto, intentamos rever, dado o período de tempo de duas décadas [1993 a 2013, aproximadamente], o 
que de novo foi implantado em Ribeirão Preto, em termos culturais. Como pode ser observado, as 
principais ações neste âmbito se dão na segunda gestão de Antônio Palocci Filho – PT, de 01/01/2001 a 
20/11/2002 e seu vice Gilberto Maggioni – PT, de 21/11/2002 a 31/12/2004 e nas gestões da prefeita 
[reeleita em 2012 pelo PSD], Dárcy Vera – DEM, de 01/01/2009 a 31/12/2012. 

Percebe-se um ‘momento estranho’ na contemporaneidade: ao mesmo tempo em que algumas ações do 
governo municipal são verificadas como tentativas de continuidade em relação às políticas públicas já 
implantadas anteriormente, voltadas para a questão cultural, através da atual Secretaria Municipal da 
Cultura, como é o caso da descentralização da cultura [especialmente através dos Pontos de Cultura, 
dando continuidade à política de descentralização cultural da gestão Palocci-Maggioni], o discurso muito 
forte e impregnado de conceitos e expressões do Planejamento Estratégico e Economia Criativa sem 
cortes, sem disfarces e sem contraposições — portanto, aceito como ideal — causa desconforto. 

Quando nos deparamos com um catálogo de “presentes para a cidade” como se fossem um 
empreendimento qualquer, do tipo que é distribuído todos os dias pelas ruas, prometendo, “revitalizar o seu 
negócio”, “colocar sua empresa no centro do palco”, todo esse marketing não seria estranho se tal projeto 
não fizesse parte da iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Preto para requalificar a região central e os 
equipamentos culturais da cidade, quando não “monumentos” que reforçam a nobreza de tais ações, como 

                                                             
187 Em entrevista concedida à autora no dia 22 de julho de 2013, em Campinas. 
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é o caso do monumento da luz”, através de recursos públicos e investimentos privados, teoricamente 
destinados à melhoria de vida da população local.  

Alguns dos princípios do Planejamento Estratégico – surgido e aplicado a partir das necessidades das 
chamadas ‘cidades globais’ –, são aceitos acriticamente ao assumir Ribeirão Preto como uma cidade cujo 
suposto potencial econômico atrativo [de cidade-sede de uma zona sucroalcooleira cada vez mais 
tecnológica] exigiria a explicitação de uma identidade própria baseada em raízes culturais, especificidades, 
história, coesão social, enfim, como uma cidade que necessita investir em sua imagem como meio de atrair 
investimentos de empresas multinacionais. Isso como se a cidade fosse um produto a ser vendido ou 
comprado ou, ainda, uma imagem que garante ou agrega valores aos produtos a serem adquiridos. 
Seguindo esta lógica, Ribeirão Preto parece estar no caminho certo visto que, os conceitos de cidade-
empresa e cidade-mercadoria atribuem claramente, aqui, ao poder local o papel de capitalista coletivo, 
onde vender a cidade converteu-se em uma das funções básicas dos governos locais e dos principais 
campos de negociação público-privado.  

A existência de uma crescente violência nos eventos realizados por instituições como a Fundação Feira do 
Livro, por exemplo, comprova a tese de Turino, para quem cultura não é estrutura, mas fluxo. Segundo ele, 
também, estruturas culturais impostas geram, na maioria das vezes, mais violência, visto que se tornam 
locais de disputa e poder onde a cultura em si não existe. Os 'rolezinhos' realizados nos Shoppings Centers 
das cidades no ano de 2014 seriam outro exemplo: os organizadores [em sua grande maioria, jovens da 
periferia] definem os encontros como um "grito por lazer" e negam qualquer intenção ilegal, mas viraram 
alvo de investigações policiais.   

Em publicação que noticia este tipo de 'evento', o sociólogo Fred Lúcio, da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing de São Paulo [ESPM-SP] observa que os jovens que participam desses encontros têm “uma 
demanda reprimida por lazer, por diversão, por cultura e uma capacidade muito forte de mobilização”.188 

Nota-se, assim, que, se de um espaço de participação política, os programas de descentralização se 
transformaram em um espaço de participação gerencial, o processo de politização que ele possibilitou nos 
espaços que criou por um tempo, foram mais duradouros. Assim sendo, há uma grande diferença entre 
desconcentração — que seria predominantemente espacial — e descentralização — que envolveria, 

                                                             
188 Fonte: G1 SÃO PAULO. Conheça a história dos 'rolezinhos' em São Paulo. 14/01/2014. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html>. 
Ver também: 'Rolezinho' atrapalha dia no parque em Ribeirão Preto. Fonte: Jornal A CIDADE. Disponível em: 
<http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,927417,Rolezinho+atrapalha+dia+no+parque++em+Ribeir
ao+Preto.aspx>. 
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também, uma descentralização política —, como coloca a análise sobre o caso do Programa 
Descentralização de Porto Alegre. [COTO; CARVALHO, 2013] 

Parece haver, em Ribeirão Preto, aproximadamente três [ou quatro] "camadas" ou "fluxos" culturais, que 
algumas vezes se entrecruzam ou mesmo coexistem em determinadas ações e/ou "lugares" da cidade: a 
cultura ligada à elite dominante, relativa aos espaços e ações culturais que nasceram institucionalizados, 
enraizados em uma cultura "erudita", oficializados, solidificados na consciência coletiva de todas as classes 
sociais como espaços culturais "latu sensu": seriam estes os teatros e os museus públicos ou de uso 
público, e os privados, como o caso do IFF, Estúdio Kaiser de Cinema; a cultura ligada ao "popular", 
implantada ou 'potencializada' através de políticas públicas descentralizadoras ou que visam 
institucionalizar aquela que nasceu à margem dos espaços ou ações culturais "oficiais": caso dos pontos de 
cultura, dos centros culturais implantados na periferia ou mesmo no centro, através da tentativa de criação 
de um Centro Cultural no antigo Palace Hotel — Centro Cultural Palace — que cria uma agenda "popular", 
mas não consegue se estabelecer como referência cultural; a "contra-cultura", também nascida das 
políticas públicas mas "contra" estas, como forma de manifesto à política pública [ou ausência dela] vigente 
através de movimentos socioculturais, como se definem, e que se coloca sem apoio financeiro público mas, 
mesmo assim, em espaços mormente institucionalizados - como o Morro do São Bento e seus 
equipamentos culturais, ou não — como a "Baixada", no centro de Ribeirão Preto —, representado 
especialmente pelo movimento 'Se Vira Ribeirão', nascido da não-inserção de Ribeirão Preto na Virada 
Cultural Paulista de 2012 e, por fim, a ação cultural "espontânea", marginal ou deslocada propositalmente 
em relação às citadas anteriormente, através de grupos de atuação "livre" e profissional, atrelada à 'arte em 
si' e à formação acadêmica neste campo de ação, como é o caso dos Grupos Fora do sériO, Engasgagato,  
Zibaldoni, entre outros — que mesmo assim, utilizam verbas advindas de editais públicos, porém de forma 
independente. 

Na verdade, podemos perceber o mesmo tipo de processo urbano [que na verdade não se trata de um 
processo urbano, mas de um processo de marketing urbano] que se utiliza da cultura para fins estratégicos, 
aos moldes do que se refere Otília Arantes ao analisar as cidades de Berlim e Barcelona como "imagens 
estratégicas" [ARANTES, 2012], com a diferença de que não há indícios de que Ribeirão Preto ainda — e 
não se sabe — se constituirá como tal. 

Ao mesmo tempo, vemos projetos para estas 'estruturas' impostas, de forma incipiente, ora buscando 
nomes de grife arquitetônica, ora projetando pequenos — ou, às vezes grandes — 'remendos' que, quando 
muito, aumentam as 'fissuras' existentes na cidade, provavelmente transformando, caso executados, um 
'terrain vague' [SÓLA MORALES, 1996] em um não-lugar [AUGÉ, 2010]. Sabe-se que há inúmeros planos e 
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inúmeras ausências, tanto do poder público quanto do poder privado, na realização destes. Porém, buscou-
se identificar em que momento ocorreu tanto um quanto o outro, assim como as consequências destas 
ausências para a cidade como um todo e para uma ou outra "classe" econômica, bem como para os 
espaços que estas ocupam que, como sabemos, encontram-se bem determinados, também culturalmente. 
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Sobre o papel do Plano Diretor 
 
Ribeirão Preto não tem hoje os principais mecanismos que norteiam o desenvolvimento 
sustentável e adequado. Quatro regulamentações municipais – Plano Diretor, Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, Plano de Mobilidade e Plano de Saneamento – estão em processo de 
elaboração ou aprovação há anos. 
Pelos mais variados problemas, a Prefeitura de Ribeirão Preto não consegue dar seguimento 
às quatro diretrizes. 
[...] 
O governo federal determina que o Plano Diretor precisa ser revisado a cada 10 anos. A última 
revisão em Ribeirão Preto foi feita em 2003 – há 11 anos. 
A cidade também está sem Lei de Uso e Ocupação do Solo. A revisão aprovada em 2012 foi 
considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo [TJ-SP]. De acordo com a 
decisão do dia 15 de outubro, a Câmara apresentou um projeto substitutivo à revisão 
elaborado pela prefeitura e não realizou novas audiências públicas, o que é inconstitucional. 
O Plano de Mobilidade Urbana está em elaboração desde 2011. No período, a prefeitura 
realizou um licitação para a concessão do transporte coletivo e protocolou quase R$ 1 bilhão 
em projetos para obras no governo federal, mas o plano não foi concluído. 
De acordo com o Ministério das Cidades, a Lei Federal 12.587, estabelece que estados e 
municípios interessados em solicitar recursos federais para área de mobilidade urbana deverão 
apresentar seus respectivos planos de mobilidade. “A lei estabeleceu a existência do plano 
como uma das condições para acesso aos recursos federais a partir de 1º de abril de 2015”, 
informou o Ministério das Cidades. 
A prefeitura também busca concluir o Plano de Saneamento Básico desde 2011. Para a 
elaboração do Plano, o governo federal destinou uma verba de R$ 1,6 milhão. De acordo com 
a última prestação de contas da prefeitura, feita em abril, a elaboração do Plano estava “em 
execução”. 
[...] 
‘Tudo o que é feito sem leis é irregular’ 
“O desafio é grande porque a cidade não para. Sem as leis de ordenamento, é impossível o 
poder público e a iniciativa privada terem segurança para fazer os investimentos necessários. 
Não conheço cidade brasileira que esteja na mesma situação de Ribeirão Preto. O Plano 
Diretor, o Plano de Mobilidade Urbana e a Lei de Uso do Solo são interligados e a falta de um 
prejudica o outro. Sem a Lei de Uso do Solo, mesmo que a prefeitura conclua o Plano Diretor, 
ele fica inaplicável. Tudo o que está sendo feito na cidade sem as leis citadas são medidas 
totalmente irregulares. O desenvolvimento da cidade se torna irregular e pouco sustentável. 
Atos simples, como desmembramento de terras, construção de loteamentos e condomínios, 
além dos investimentos viários [como as obras do PAC], passam a ser medidas irregulares 
pela falta de legislação que regulamente o que pode e o que não poder ser feito.” 
Augusto Valeri - Arquiteto e urbanista, diretor de planejamento da prefeitura de Ribeirão entre 
1993/2003 
[Jornal A Cidade, 26/11/2014]1 

  

O texto acima, de um dos principais veículos de informação da cidade – o Jornal A Cidade2 – insere uma 
discussão importante para a conclusão do trabalho e que esteve em pauta nas discussões levantadas: o 

                                                                                                                          
1 Fonte: Jornal A CIDADE. Desenvolvimento em risco - Prefeitura não consegue concluir regulamentações que dão 
o norte para a cidade crescer de forma correta. 26/11/2014. 
Disponível em: http://www.jornalacidade.com.br/politica/NOT,2,2,1005297,Desenvolvimento+em+risco.aspx 
2 Pertencente ao Grupo Coutinho Nogueira, acionista majoritário da EPTV [segunda filial da Rede Globo no interior do 
Estado, a partir de 1980] e da rádio CBN Ribeirão Preto, também na 'aba' do grupo EPTV. O Grupo detém o controle, 
portanto, dos principais canais locais [de abrangência regional] de informação: via TV, jornal impresso, rádio e internet 
[através do portal G1 de notícias].   
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papel do Plano Diretor não apenas no ordenamento dos espaços urbanos, mas também no pensamento 

dos cidadãos [de forma geral] sobre os mesmos, e sobre as cidades onde vivem. 

Assim como Flávio Villaça aponta, em texto de 2005,3 coloca-se aqui o poder ideológico contido nas leis 

que o Plano Diretor determina como necessárias para o desenvolvimento da cidade e da sociedade para a 

qual são direcionadas. Residem neste, contudo, uma série de contradições, sendo a principal delas – como 
coloca Villaça – a inoperância deste plano especialmente se considerarmos tudo o que é, através dele, 

almejado como fruto de um planejamento e consequente construção do futuro da cidade, bem como sua 

obrigatoriedade – como dito –, instaurada pela Constituição brasileira. 

Tanto como produto quanto como instrumento ideológico de uma elite que decide qual deve ser este futuro 

– a partir de um presente também segundo sua visão –, o Plano Diretor mostra-se pouco acessível à 

população em geral, tornando as audiências exigidas para sua aprovação [processo que se repete nas 

sucessivas revisões que a validade do mesmo também exige] local de discussões segmentadas e vazias, 

consequentemente direcionadas a questões pontuais que incidiriam, de uma forma ou de outra, diretamente 

na vida dos cidadãos 'comuns' que delas, quando se animam a participar, logo desistem por não 
encontrarem o canal de veiculação de suas necessidades ou esperanças.  

O projeto de cidade – como imagem do todo – que está sendo proposto fica, assim, em segundo plano, 

propositalmente 'apagado' pela subjetividade dos textos e das leis que o compõem, compreensível a 

poucos. Isso pôde ser verificado nas três audiências públicas iniciais – separadas por temas, afinal trata-se 

de uma visão segmentada da cidade – realizadas, em agosto de 2013, para o início da Revisão do Plano 

Diretor4. Isto, além da 5a Conferência Municipal da Cidade de Ribeirão Preto que, em maio do mesmo ano, 

colocou em discussão o Plano Diretor. A partir do tema Quem muda a cidade somos nós. Reforma Urbana, 

já!, os grupos divididos por assuntos deveriam discutir e contribuir com propostas – em apenas dois dias – 

para áreas como habitação, mobilidade urbana, saneamento e projetos urbanos. 

Em relação à discussão do Plano Diretor, conforme colocação de Villaça, existiria um interesse muito maior 

na definição da Lei de Zoneamento, e tal situação, segundo  o urbanista, deve-se ao fato de que a definição 

de uso e ocupação do solo [ou zoneamento] sempre foi  – visto que existe no Brasil desde o final do século 

XIX – constituído por leis claras e objetivas – e, portanto, aplicáveis –, ao passo que o Plano Diretor 

constrói-se através de "retóricas, princípios gerais, diretrizes, objetivos não auto-aplicáveis e de boas 

intenções". O autor coloca ainda que ambos correspondem aos interesses da classe dominante: um de 

forma clara, posto que constituído por leis formuladas para serem cumpridas – obviamente favorecendo a 
                                                                                                                          
3 Capítulo suprimido do livro As ilusões do plano diretor. VILLAÇA, F. São Paulo, 7 de agosto de 2005. Divulgado 
pela internet. Disponível em: http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf, mas cujo conteúdo, também, 
pode ser abstraído do livro citado. 
4 Em janeiro de 2013, o Executivo Municipal iniciou o processo de nova Revisão do Plano Diretor, atendendo o art. 52 
do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/01.  
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alguns –, e outro que, de forma obscura, pratica o domínio cultural dos 'intelectualizados' sobre os 'leigos' 

no assunto e que, justamente por não fazê-lo de forma clara e objetiva, torna-se muito mais eficaz. Trata-se 

de uma construção puramente ideológica, portanto. 

Podemos aqui citar as conclusões filosóficas de Simmel no início do século XX, visto que o distanciamento 

nelas colocado é um fator importante nesse processo ao tempo em que, quanto mais distante o fim – no 
caso aqui citado, a cidade que se deseja construir – em relação ao meio – no caso, o Plano Diretor –, 

maiores as chances destes se autonomizarem e do fim ser esquecido, descartado. E é a cidade moderna, 

lugar onde se observa o distanciamento de relações entre os homens, que primeiramente proporciona tal 

autonomização: para Simmel, “as condições da vida metropolitana são simultaneamente causa e efeito 

dessa característica” [WAIZBORT, 1967. Pg. 14] justamente porque, ao colocar a difusão da economia 

monetária em uma situação de importância que se sobrepõe ao cuidar de si e do meio em que vive, o 

homem cria espaços voltados aos princípios ordenadores da racionalidade capitalista, que passa a 

determinar os tipos e as qualidades das relações que neles se desenvolvem afetando, de forma 

indissolúvel, a subjetividade dos seus habitantes. 

Papel preponderante na implantação da ideologia instaurada desde então – e também, segundo o 

coordenador geral do projeto, Willian Fagiolo, às avessas com o Plano Diretor tal como é apresentado à 

sociedade que se deseja convencer [a elite ribeirão-pretana, no caso] –, Palocci teria  agido politicamente 

como um 'visionário' por, a partir deste, criar o projeto intitulado Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica para 

o Desenvolvimento. Este projeto, buscando inserir economicamente Ribeirão Preto na lógica que rege as 

chamadas 'cidades globais', implanta como forma de gestão pública o Planejamento Estratégico e visa 

justamente clarificar – especificamente para os empresários e investidores – a imagem de cidade que se 

estava construindo a partir daquele momento, e que ficaria enraizada desde então, apesar da posterior 

eliminação de possíveis menções ao mesmo e à gestão que o elaborou.  

A existência de um Plano Diretor de nada serviria se esta imagem não fosse visualizada e aceita por estes, 

visto que se constrói – como dito – como instrumento ideológico a serviço da elite economicamente 

dominante. Neste sentido, compreende-se o trabalho do arquiteto Vallandro Keating, de São Paulo, que, 

famoso por seus desenhos, passa a empreender, através destes, a visualização do projeto ao ilustrar o 

documento de divulgação do Ribeirão Preto 2001. Desta forma, os principais espaços urbanos propostos 

são esboçados não apenas através de leis, mas de imagens da cidade que se passa a – ideologicamente – 

construir.  

Para a classe econômica e geograficamente menos favorecida, como vimos no Capítulo 03, elaborou-se 

uma forte e 'descentralizada' Política Cultural, a partir de 2001, início da segunda gestão de Palocci: o 
Programa Ribeirão das Letras mostra-se, neste quesito, muito importante ao implantar, além da Feira 
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Nacional do Livro em Ribeirão Preto – como evento anual –, cerca de oitenta bibliotecas e os demais 

programas citados anteriormente, voltados também a espaços públicos da periferia da cidade.  

Trata-se, portanto, de uma nova fase do pensamento estratégico implantado, em consonância com o 

restante do Brasil, agora através, também, do Ministério da Cultura: aquela que passa a utilizar a política 

cultural como instrumento para a difusão de coalizões, consensos, valorização da diversidade e sensações 
de pertencimento, ao mesmo tempo em que a cidade mercadoria continua a ter seus espaços – 

especialmente os vazios, ou que perderam suas funções anteriores –  transformados em produto altamente 

lucrativo, aumentando assim a diferenciação geográfica – que é, segundo Harvey [2011, pg. 132] –, 

condição necessária para a acumulação do capital começar. 

A fase posterior, aquela que inclui também o protagonismo e o empoderamento, estimularia grupos já 

existentes em termos de produção e atividade cultural, através do Programa Cultura Viva [iniciado em 2003, 

mas implantado em Ribeirão Preto em 2010], desvinculando, inclusive, a existência deste da necessidade 

prévia de uma estrutura física para sua execução, posto que estaria ligada ao fluxo, e não à estrutura física. 

A Fundação Instituto do Livro, existente a partir de 2003, atrelaria a Feira do Livro, definitivamente, aos 
interesses mercadológicos que a propaganda em seu apoio poderia oferecer: tornou-se, também, 

'estrategicamente' ligada a iniciativas privadas de apoio ao público.  

Pode-se arriscar a dizer, inclusive, que o Planejamento Estratégico – tal como inicialmente concebido e do 

qual hoje não mais se houve falar – foi transportado também para as Políticas Públicas da área da Cultura, 

ou ainda que a mesma agora serve aos seus princípios na construção daquela cidade adequada à fase de 

acumulação flexível do capital, gerando consensos e sensações de participação e respeito à diversidade, 

enquanto que o que se constrói são cidades cada vez mais excludentes, generalizadamente gentrificadas e 

que utilizam todos os seus espaços, símbolos, memórias, histórias e a própria diversidade cultural, agora 

valorizada, a favor de um só objetivo: gerar mais capital. E tudo isso com o apoio do poder público. 

Coloca-se como observação o fato de nunca ter havido tantos programas públicos de incentivo à ação e à 

produção cultural5, à preservação do patrimônio e da história, à diversidade e aos 'saberes', ao crescimento 

e ao desenvolvimento físico das cidades como agora e, concomitantemente, um aumento significativo da 

violência urbana em Ribeirão Preto. 6 Não coincidentemente esta atinge, especialmente, os jovens que, 

obviamente, sentem-se excluídos, deslocados e sem espaços de atuação, visto que não possuem ainda – 

                                                                                                                          
5 Em consulta ao Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura [Salic] temos, como valores totais de projetos 
apoiados no Município de Ribeirão Preto, um valor crescente a partir de 1996 [com R$16.400,00] a 2011 [com R$ 
5.156.881,51]. Em 2012 esse valor seria de R$ 4.409.329,75, em 2013 seria de R$ 3.604.137,14 e, em 2014, R$ 
2.860.594,10. Fonte: SALIC. Disponível em: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php. 
6 Segundo divulgado, 2013 foi o ano mais violento desde que a Secretaria de Segurança Pública iniciou o balanço dos 
dados, em 2001. Fonte: Jornal A Cidade. Violência em Ribeirão Preto acende alerta no Judiciário. 10/05/2013.  
Disponível em:  http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/cidades_internaNOT.aspx?idnoticia=843110 
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na maioria das vezes – o poder de consumo necessário à sua participação em uma sociedade para a qual o 

cidadão é, antes de tudo, um consumidor da cidade e dos produtos dela derivados. 7 

O objetivo maior das práticas capitalistas adotadas em relação à cidade contemporânea e sua esfera 

pública não é, enfim, a restituição de uma dimensão cívica à cidade, nem tampouco do indivíduo. A cultura 

ou “culturalização”, segundo Otília Arantes, tornou-se o objetivo principal e ingrediente indispensável da 
governabilidade e direcionamento dos gastos públicos; é através dela que as pessoas terão a sensação de 

estarem vivendo num mundo que dá vazão à participação e à democracia, um mundo que “respeita”, que 

minimiza os conflitos e elimina as disputas, mas valoriza e incentiva a diversidade, as manifestações 

culturais, o esporte, a história, a memória. Afinal, este é o papel convenientemente atribuído aos museus e 

centros culturais, aos shoppings e suas salas de cinema, lojas e supermercados, à televisão, ao 

computador e ao telefone. 

Pelos motivos citados temos como recorte temporal do trabalho o ano de 1993 —  início da primeira gestão 

do prefeito Antonio Palocci Filho, PT — ao ano de 2013 — início da segunda gestão da prefeita Dárcy Vera, 

PSD. Dentro deste, como dito, identificamos a construção e desenvolvimento do pensamento através do 
qual a cidade tornou-se uma mercadoria passível de venda — objetivo final do city marketing desenvolvido 

desde então — também em uma cidade com as características econômicas e populacional de Ribeirão 

Preto.  

Além disso, a adesão das Políticas Públicas na área da Cultura a este são vistas também como forte indício 

de que não só a cidade, mas a cultura como um todo, encontra-se autonomizada e instrumentalizada à 

serviço desta ação de venda, através da elaboração metodológica de insumos para a criação de um 

ambiente urbano e cultural socialmente favorável à construção de ideias consensuais e unânimes sobre a 

identidade da cidade no passado, presente e futuro. Afinal, o consenso é extremamente necessário ao 

funcionamento deste grande empreendimento, a cidade. 

Assim, temos que o Planejamento Estratégico apenas ideologicamente aplicado à cidade de Ribeirão Preto 

no início da década de 1990 — através do Projeto Ribeirão Preto 2001 e das Parcerias Público-Privadas 

que este instaura como modelo de gestão e a partir das quais Ribeirão Preto torna-se exemplo de 

administração pública — elaborou-se de forma assumidamente ligada à imagem de Atlanta [EUA], 

explicada e justificada através de uma retórica discursiva, de uma ideologia construída por e para uma elite 

real e determinada: aquela que deseja um desenvolvimento econômico a qualquer custo, abrindo mão de 

qualquer controle social sobre o capital – nitidamente excedente na cidade.8  

                                                                                                                          
7 Jovem é a maior vítima da violência em Ribeirão, aponta pesquisa. 02/07/2014. Fonte: Jornal A Cidade. 
Disponível em: http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/cidades_internaNOT.aspx?idnoticia=966841 
8 Segundo Vicente Golfeto, diretor técnico do Instituto de Economia da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão 
Preto [ACIRP], "Dizia-se, até recentemente que enquanto a capital do estado estava produzindo uma realidade política 
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Do Plano Estratégico de Ribeirão Preto pode-se, ainda, deduzir o que Fredric Jameson discute sobre a 

ideologia e o que denomina um conjunto de problemas práticos, no caso a cidade: 

O mesmo se dá com as tentativas de separar a ideologia e a realidade: a ideologia do 
mercado não é, infelizmente, um luxo suplementar de ideias ou de representação, um 
enfeite que pode ser removido do problema econômico e depois levado a um 
necrotério cultural ou superestrutural para ser dissecado por seus especialistas. Ela é 
gerada pela coisa em si, como sua imagem final objetivamente necessária. 
[JAMESON, 1996. Pg. 268. Grifo nosso] 

Vimos que tal planejamento e a ideia de cidade por ele gerado ainda vigora, mesmo que não declarada, 

apesar da mudança de governo, visto que enraizado em um Plano Diretor cuja revisão não se conclui, 

tamanhas as forças nele atuantes e devido a falta de um projeto de cidade do qual os atualmente 

envolvidos tenham consciência, cuja situação atende, ou não deixa de ser operante para os interesses de 

grupos empresariais – financeiros e imobiliários, que agem livremente, independente de afirmações [como a 

do antigo Secretário do Planejamento Augusto Valeri]. Na verdade, esta imagem existe, mas para alguns, 

que a divulgam apenas na forma-propaganda em folders e revistas – ação também realizada pela 

Secretaria da Cultura, entre 2009 e 2012, ao apresentar o projeto Ribeirão Preto Cidade Histórica, discutido 
no terceiro capítulo –, posto que transformadas em produtos mercadológicos. 

 

 
Figura 158 - Folder de divulgação do empreendimento Quintas de Ribeirão, da FIP Properties e Construpac. Trata-
se de um 'novo conceito' de condomínio clube no bairro Alto da Boa Vista, "um lugar que já foi sinônimo das 
melhores residências da cidade e que hoje significa estar ao lado do centro e das Avenidas Fiúsa e Independência. 
E, com a chegada do Quintas, a região está se reinventando, pronta para se transformar em uma das melhores 
oportunidades para os próximos anos". Cabe salientar que o antigo 'bairro nobre' permitia, há alguns anos, apenas 
a  construção de residências unifamiliares de, no máximo, dois pavimentos. Fonte: Catálogo, Acervo pessoal. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
– era a capital – o interior paulista, sobretudo Ribeirão Preto, era a morada do capital econômico." As duas maiores 
empresas de varejo da região não são de Ribeirão Preto. 2013. Fonte: Blog - Jornal A CIDADE. Disponível em: 
http://blogs.jornalacidade.com.br/blogs/vicente-golfeto/2013/11/ 
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Figura 259 – 'Personalidades' da cidade assinam os espaços de lazer do empreendimento Quintas de Ribeirão, 
sendo estes: quadras de tênis, basquete e vôlei, academia, ateliê, salão de jogos, espaço gourmet, espaço 
churrasqueira, pomar, espaço cinema [assinado pelo cineasta Edgard de Castro], trilha ecológica, spa, pista de 
'agility' e brinquedoteca. As 'assinaturas' teriam como objetivo dar mais credibilidade ao empreendimento, lançado 
fora do 'lugar comum' atual, em Zona de Urbanização Preferencial, Zona Sul. Fonte: Catálogo de venda. Acervo 
pessoal. 
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Figura 260 – Apresentação do Projeto Ribeirão Preto - Cidade Histórica: espaços públicos com "conforto e 
qualidade", "segurança, beleza e qualidade de vida", bem como empreendimentos imobiliários anunciam. Fonte: 
Secretaria da Cultura, Secretaria do Planejamento e Secretaria de Obras. RIBEIRÃO PRETO, 2009-2012. Acervo 
pessoal da autora. 
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Figura 261 – Apresentação do Programa Ribeirão Preto - Cidade Histórica: atração de investimentos. Fonte: 
Secretaria da Cultura, Secretaria do Planejamento e Secretaria de Obras. RIBEIRÃO PRETO, 2009-2012. Acervo 
pessoal da autora. 
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Figura 262 – Apresentação do Programa Ribeirão Preto - Cidade Histórica: diretrizes gerais, na verdade pontuais e 
'embelezadoras'. Fonte: Secretaria da Cultura, Secretaria do Planejamento e Secretaria de Obras. RIBEIRÃO 
PRETO, 2009-2012. Acervo pessoal da autora. 

Em caráter público, discute-se entre um crescimento determinado por vetores ou por anéis concêntricos, 

esquecendo-se de clarificar para a população envolvida, e que – se diz – querer fazer participar, quais as 

implicações de um e de outro, bem como uma vasta gama de discussões que este ou outro envolvem, em 

cada setor da cidade. Aliás, como vêm afirmando Faria, a discussão sobre a cidade já deveria envolver 
escalas inter-regionais de planejamento e gestão, limitando-se ainda ao caráter intra-urbano desta e, pior, a 

áreas específicas deste intra-urbano. Mesmo assim, investe-se cada vez mais em seu crescimento além 

anel viário, com vistas a uma interessada conurbação com as pequenas cidades vizinhas: a esta intenção 

se restringiria, então, qualquer pensamento intra ou inter-municipal.   

Como dito, a indefinição apresentada atende a interesses econômicos e negócios específicos, mas 

determinantes para a conformação da cidade, que enquanto assim se mantém, constituem um circuito 

virtuoso, pois a permissividade não encontra barreiras.  

A imagem da cidade que se quer construir, como vimos no segundo capítulo e colocamos anteriormente, 

está melhor formulada nas mentes dos empreendedores urbanos e esquemas que monopolizam desde a 
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terra como mercadoria, até os processos de desmembramento, loteamento, urbanização, construção, 

elaboração e venda do produto: os mesmos nomes — com diferentes razões sociais — dominam todas as 

etapas deste processo que culmina com a realização da cidade construída, e hoje vivenciada, segregada 

sócio espacialmente e gentrificada, violenta e extremamente estilizada — devido ao monopólio citado.  

O resultado, como pudemos observar, são cópias ou simulacros em menor escala das 'Edge-Cities' — ou 
'cidades planejadas' — como modelo prevalecente de crescimento urbano. Em busca da superação dos 

limites existentes e da expansão urbana, o 'planejamento' de ocasião vigente, e as políticas culturais 

estrategicamente conformam um arco de ações e situações que visam apenas alcançar novos limites, como 

se — ao mesmo tempo em que lança 'novos' produtos — empreendesse uma nova forma de colonização, 

subjugando outras culturas em favor da própria: englobando tradições, memórias, economias, produções, 

manifestações, arte, pontos turísticos e demais lugares, afirmando, enfim, o papel de cada um destes em 

uma possível Região Metropolitana que teria em sua sede – a cidade de Ribeirão Preto – ancorada a 

imagem do todo. 

Ribeirão Preto seria, portanto, o local do consumo, da 'modernidade', dos negócios, do comércio, da 
criação, enfim, de imagens consensuais às quais todas as outras deveriam aderir assumindo seus 

posicionamentos para que a lógica imposta funcione: ocupando cargo de 'chefe' de um Escritório de 

Desenvolvimento Rural - EDR9, este se caracterizaria — em aspectos socioeconômicos —, de forma geral, 

pela agropecuária, cuja produtividade vem aumentando devido à crescente mecanização de diversas fases 

do ciclo do produto agrícola, pelo uso de novos produtos químicos, da informática e da automação. Cabe 

lembrar que a rentabilidade do complexo usina/cana de açúcar, a supervalorização das terras e as relações 

de produção muito enraizadas eliminaram qualquer competição por parte de outras culturas, como indicado, 

no início do trabalho.  

Inserida neste contexto socioeconômico, a cultura torna-se, assim, um objeto mercadológico — e, portanto, 
autonomizado — ainda incipiente, mas bastante promissor, visto que necessária à legitimidade das ações 

pretendidas, necessária à inserção da cidade na lógica cultural do capitalismo tardio e necessária ao 

sucesso desta 'empreitada' colonizadora, como afirma a São Paulo Film Commission: as "imagens valem 

mais que palavras. Números comprovam o valor das imagens. O mundo todo tem exemplos como esse". 

Não  existe, enfim, o que não possa ser cooptado em favor da geração de mais insumos para a criação de 

imagens, competitividade e acumulação flexível do capital: batalhas estas que, agora, apenas utilizando-se 

o 'soft power', se pode vencer, como afirmou a ex-Ministra da Cultura, Marta Suplicy [ver capítulo 03]. 

                                                                                                                          
9 Segundo a Justificativa Técnica do Plano Diretor de Ribeirão Preto, 2014, "o levantamento das Unidades de 
Produção Agropecuária [LUPA] apresenta dados relativos às explorações agropecuária do Estado de São Paulo. 
Segundo corte regional, estão disponíveis informações para: o total do Estado; conjuntos de municípios, agrupados 
segundo os 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural [EDR] e os 645 municípios de São Paulo". Fonte: RIBEIRÃO 
PRETO, 2014.  
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Ainda, como os milhares catálogos de venda de lotes supervalorizados e empreendimentos únicos — e à 

nossa escolha — fazem crer, os habitantes com alto poder aquisitivo podem também, agora, participar da 

imagem da cidade na qual gostariam de viver: basta fazer a parte que, como consumidores, lhes cabe, em 

busca de uma qualidade de vida restrita aos locais de habitação e a todos os serviços que próximo a esta 

estiverem. Como empresa, se pode ainda contribuir para importantes projetos culturais e divulgar-se 
'irrestritamente', bastando, também, 'participar'. 

  

Figura 263 - No empreendimento Panamby, implantado onde era um grande vazio urbano, em Zona de Urbanização 
Preferencial, ao lado do Parque Curupira, são dois residenciais: o Baraúna [habitações unifamiliares] e o Guaecá 
[habitações multifamiliares]. As fachadas acima são propostas do Residencial Baraúna, através das quais se pode 
escolher entre uma fachada 'campestre' [à esquerda], 'moderna' [à direita] ou 'neoclássica' [abaixo]. Fonte: PANAMBY 
RESIDENCIAL. Disponível em: http://www.panambyresidencial.com.br/ 

  

Figura 264 - Imagens do Panamby : "A sensação de viver seu estilo: O poder de escolha também irá fazer parte de 
seus planos no Baraúna Residencial. Você irá optar entre três estilos de fachada, além de plantas e paisagismos 
diferenciados, combinando os melhores elementos e acrescentando um toque de personalidade." Fonte: PANAMBY 
RESIDENCIAL. Disponível em: http://www.panambyresidencial.com.br/ 
 

Sobre o Planejamento Estratégico 

Já afirmava Vainer que, para se manter, o Planejamento Estratégico precisaria 'compensar' uma 

despolitização planejada, “construir política e intelectualmente as condições de legitimação de um projeto 
de encolhimento tão radical do espaço público, de subordinação do poder público às exigências do capital 

internacional e local”, e isso se daria especialmente através da criação de consensos: “o plano estratégico 

supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem brechas, em torno do projeto” [VAINER, 

2000. Pg. 97]. O discurso 'estratégico' trataria, então, a cidade o tempo todo como unidade, como sujeito 

que realiza ações, que tem necessidades e desejos simples e coesos: constrói-se politicamente, à partir 
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desta unidade, o projeto ideológico que parte, especialmente, da consciência de uma crise que a afeta e a 

degrada, e que impede esta participação que a cidade necessita, e deseja.  

À partir do patriotismo que passa a ser estimulado através desta consciência de crise, provocar-se-ia uma 

vontade conjunta e um consenso público de que a cidade deve ficar livre dessa condição que a atrasa e, 

assim, possa ser competitiva, possa participar da disputa, com as outras cidades, pelo melhor lugar para 
empresas se estabelecerem. Isso levaria ao desenvolvimento destas e elevaria sua importância no cenário 

mundial — inicialmente regional ou nacional, no caso de Ribeirão Preto —, atraindo ainda mais recursos 

para melhorar a qualidade de vida de suas populações: todos os habitantes desta cidade devem, então, 

lutar para e desejar que ela consiga ser melhor que as outras cidades, configurando uma relação parecida 

com a dos torcedores e seu time, uma relação de base permanente, que é o que o Planejamento 

Estratégico busca construir. 

Por fim, segundo Vainer, outra necessidade do Planejamento Estratégico seria a existência de um governo 

forte, estável, apolítico, carismático, “expressando a vontade unitária de toda uma cidade de manter a 

trégua e a coesão interna, a fim de afrontar, com base num projeto competitivo e no patriotismo cívico, as 
outras cidades” [VAINER, 2000. Pg. 97].  Para o autor, o Planejamento Estratégico urbano e seu 

'patriotismo de cidade' configurariam um “projeto de eliminação da esfera política local, transformada em 

espaço do exercício de um projeto empresarial encarnado por uma liderança personalizada e carismática”  

[VAINER, 2000. Pg. 97], visto que as diferenças, os confrontos, as lutas, deveriam ser eliminados de modo 

que para não prejudicasse esta ‘união’ da cidade em torno da nova luta, que é a de ser melhor e mais 

atrativa que as outras 'cidades mundiais'. 

Pensando nas últimas consequências de sua aplicação, Vainer coloca que, como espaço da política e 

construção da cidadania, a cidade estaria destruída: toda e qualquer luta reivindicando participação e poder 

para as comunidades e coletividades locais estaria, assim, praticamente abdicada em favor de um chefe 
‘carismático’ que encarna o projeto empresarial e a totalidade dos citadinos. Desta forma, desaparecem os 

questionamentos, os confrontos, as críticas e torna-se aceitável até — diante da segurança e da 

estabilidade oferecidas — que os pressupostos de adesão das cidades à utopia mercantil sejam 

abertamente admitidos sem grandes necessidades de disfarces e sem receios, como se pode verificar nos 

discursos que tentam legitimar as propostas de intervenções em espaços urbanos e arquitetônicos — 

especialmente os centrais —, na cidade-sede de um polo regional, Ribeirão Preto.  

Isto, considerando especificamente as decorrências das ações empreendidas pelo poder público nas duas 

últimas décadas — de 1993 a 2013 — quando se tenta introduzir, também em Ribeirão Preto, o modelo 

empresarial do Planejamento Estratégico aplicado à administração pública, para que esta se torne, enfim, 
‘eficiente’. Para tanto, a ação política desempenhada pelo ex-prefeito Antonio Palocci Filho em seu primeiro 
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mandato [PT, 1993-1996] torna-se fundamental, visto que este protagonizou a figura — como coloca Vainer 

— de "um governo forte, estável, apolítico, carismático", especialmente ao introduzir na cidade o 

pensamento de que política estabelecida em parceria entre a administração pública e a iniciativa privada 

promoveria Ribeirão Preto "nos cenários regional, estadual, nacional e internacional como uma cidade 

saudável, com excelente qualidade de vida e grandes oportunidades de negócios, atraindo capitais e novas 
empresas." 

 

Figura 265 – [esquerda] 
Frontispício do livro Dando a 
volta por cima. Como fazer um 
governo popular em tempos de 
crise e neoliberalismo - a 
experiência de Ribeirão Preto, 
de 1996. Fonte: NATHER, 2007. 
p 64. 
 

 

 

Figura 266 - [direita] Frontispício 
do livro A Reforma do Estado e 
os municípios: a experiência de 
Ribeirão Preto, de 1998. Fonte: 
NATHER, 2007. p 64. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 267 – Página referente ao 
Projeto Ribeirão Preto - 2001, com 
anotações de Palocci. Fonte: 
Imagem cedida pelo arquiteto Willian 
Fagiolo, Coordenador Geral do 
Ribeirão 2001. Arquivo pessoal. 

 

A respeito  do meio utilizado por Palocci, em 1996 — portanto em meio ao processo eleitoral —, para relatar 

sua experiência como prefeito de Ribeirão Preto, Nather observa que: 

Sugestivamente, a capa dessas publicações sofreu uma transformação que não deve 
passar despercebida: da tônica na cidade, na primeira edição, para o reforço pessoal 
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daquele que esteve no comando da cidade, em primeiro plano. Nessa segunda 
publicação o protagonista não é a Ribeirão Preto, mas a própria imagem daquele que 
lidera e conduz seu povo, imagem de eficiência, competência e empreendedorismo, o 
próprio Palocci Filho. [2007, p. 63] 

Tal papel teria sido assumido — guardadas as proporções relativas à importância hierárquica dos postos 

ocupados — pela então Secretária da Cultura de Ribeirão Preto, Adriana Silva, na primeira gestão do 

governo de Dárcy Vera [DEM/PSD, 2009-2012]. Isto visto que, além de dar continuidade ao pensamento 

estratégico relativo às parcerias público-privadas e à construção de uma imagem específica da cidade, esta 

passa a empreender, valendo-se da política cultural elaborada pelo Governo Federal através do Plano 

Nacional de Cultura [MinC, 2007] — e, posteriormente, também da Secretaria da Economia Criativa - SEC, 

criada em 2011-2012 —, projetos e captações de recursos para que intervenções em áreas urbanas e 

edifícios histórica e arquitetonicamente importantes fossem elaboradas, aprovadas e executadas  — sendo 
que a última fase raramente ocorreu.   

Trabalha-se, contudo, sob uma cidade desenvolvida urbanisticamente através de uma matriz nitidamente 

rodoviaristas, tendo respondido — desde a década de 1960-70, ou talvez antes — às demandas do 

crescimento urbano com intervenções viárias que visavam, basicamente, 'adequar' o município através da 

estruturação de uma rede viária municipal: o PAITT colocaria — em 1978 — que “[...] os antigos leitos da 

ferrovia foram desativados e destinados a fazerem parte do complexo viário. O mesmo destino tiveram os 

fundos de vale, agora reservados às vias arteriais, executadas ou em planejamento de execução”. A cidade 

seria dividida, assim, em nove setores político-administrativos, com equipamentos comunitários localizados 

dentro destes setores, limitados pelas vias expressas.  

Uma das hipóteses do trabalho [ou mesmo constatações] é a de que o modelo rodoviarista — ou seja, a 

organização dos espaços público e privado se dando através da organização do viário e, principalmente, do 

transporte individual — presente em Ribeirão Preto — enquanto conceito, pelo menos desde 1945, com as 

proposições do engenheiro urbanista José de Oliveira Reis —, tendo uma primeira materialidade muito 

clara à partir dos anos 1960, ainda hoje, estrutura o crescimento da cidade e intensifica a segregação sócio 

espacial, mostrando-se extremamente operante e articulado às novas operações e conformações urbanas. 

Salienta-se, então, a prioridade que é conferida ao transporte individual em detrimento do transporte público 

como estruturador da cidade, mas sobretudo, a sistemática segregação dos mais pobres na própria.  

Atrelado a estas questões e demonstrando interesse específico no então atualmente acelerado processo 
mundial de globalização, Palocci colocaria ainda que: 

 
[...] está nas mãos dos administradores públicos e da sociedade, nesta virada de 
milênio, a tarefa de promover a inserção de suas regiões no processo de globalização, 
mas de uma forma que fortaleça a identidade da comunidade, o desenvolvimento com 
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justiça social e a valorização da educação e da cultura para todos. [...] Isolar -se desse 
processo é isolar -se do mundo. [PALOCCI FILHO, 1998, p. 92]. 

Sendo assim, como dito, a cidade de Atlanta foi interpretada como referência única do que se poderia 

empreender em Ribeirão Preto em termos de planejamento urbano e parcerias público-privadas, além de se 

tornar modelo de crescimento econômico e espacial para projeto Ribeirão Preto 2001 - Ação Estratégica 

para o Desenvolvimento. O livro Edge City-Life on the New Frontier10 de Joel Garreau — que é um 

jornalista, e não um crítico, como ele mesmo se descreve — é apontado como referência no projeto e, em 

seu livro, coloca Atlanta como The Color Of The Money [a cor do dinheiro] ao lado de outras, como New 

Jersey, Boston, Detroit, Phoenix, Texas, Southern California, The San Francisco Bay Area e Whashigton, 
cada uma com suas características próprias, mas todas inseridas no contexto das Edge-Cities norte 

americanas. 

Garreau explica a denominação: cidades [cities] porque elas contém todas as funções que uma cidade 

contém, e borda [edge] porque são um 'mundo' vigoroso de pioneiros e imigrantes, vivendo longe dos 

centros das cidades, onde havia pequenas vilas ou terras agrícolas trinta anos antes. Ele explicita, ainda, 

que na metade da década de 1980 havia mais escritórios nas Edge Cities do entorno da maior capital norte-

americana [Nova Iorque] do que havia em seu 'coração'. 

  

Figura 268 - À esquerda, esquema mostrando a localização da cidade de Atlanta [EUA] em relação às demais: o 
Anel Viário faria esta conexão, bem como determinaria a localização das Edge Cities [Cidades de Borda]. Mostra-se 
a relação com o Rio Chattahoochee. À direita, esquema mostrando a localização da cidade de Ribeirão Preto em 
relação às cidades mais próximas [Cravinhos, Dumont, Sertãozinho, Jardinópolis, Brodósqui e Serrana], conectadas 
por Anel Viário,  além dos acessos para São Paulo, Araraquara e Brasília: entre este e a malha urbana, o Anel 
Viário do perímetro urbano existente. Mostra-se a relação com o Rio Pardo e a direção de crescimento da cidade 
[apontando para o Sul]. Fonte: Ribeirão Preto 2001, 1996.   

Visto que à época estavam sendo construídos o Estádio Olímpico, a Vila Olímpica e o Parque Olímpico — 

para a realização das Olimpíadas de 1996 —, os arquitetos Antonio Carlos Sant´Anna e Willian Fagiolo vão 
                                                                                                                          
10 GARREAU, Joel. Edge City-Life on the New Frontier. New York: Anchor Books. 1992. 
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à Atlanta em busca de informações11 e, segundo Fagiolo, observam uma parceria 'criativa' entre a 

administração pública e a iniciativa privada. Parceria esta que seria utilizada em toda a transformação de 

Atlanta: desde a 'revitalização' do centro —1965 a 1975 —, praticamente reconstruído pela iniciativa privada 

[visto que empresas como a Coca-Cola e IBM implantaram ali suas sedes], Atlanta torna-se o mais 

expressivo polo econômico do sul dos EUA.  

Para a expansão do centro, a Corporação para o Desenvolvimento Econômico de Atlanta - AEDC — 

empresa sem fins lucrativos cujo conselho de administração seria presidido pelo Prefeito de Atlanta e 

quatorze membros de lideranças comunitárias e empresariais — teria usado como "vantagem competitiva" 

a concentração de universidades e institutos de pesquisa para atrair investimentos e parcerias com 

empresas interessadas em se beneficiar das pesquisas em desenvolvimento e do repasse de tecnologia.  

Sem dúvidas, o discurso e propostas do Ribeirão Preto 2001 são exatamente os mesmos daqueles 

apreendidos em Atlanta e que, de certa forma, embasariam posteriormente a ação da Secretaria da Cultura, 

quando — em 2009 — a Rede de Cooperação Identidades Culturais une a metodologia do IPHAN, as 

universidades, os centros universitários da cidade e empresas privadas interessadas em parcerias para o 
desenvolvimento de pesquisas que fomentassem políticas culturais em prol da obtenção de chancela de 

Paisagem Cultural do Café para Ribeirão Preto que, consequentemente, permitiria o acesso a recursos do 

PAC Cidades Históricas. A organização da pesquisa que geraria insumos para o pedido, com a saída de 

Adriana Silva da Secretaria da Cultura, em 2012, fica sem apoio e migra para o Instituto Paulista de 

Cidades Criativas e Identidades Culturais, aberto em 2013 pela ex-secretária. 

Assim também se teria realizado — no projeto Ribeirão Preto 2001 — a elaboração das Unidades de 

Ocupação Planejada, cujo surgimento é observado em Atlanta à partir — como mencionado anteriormente 

— da saída dos locais de trabalho das áreas centrais para novos centros, ou sub-centros, localizados no 

contorno das cidades e ligadas a estas basicamente pelo anel viário. Tais unidades seriam planejadas, 
dimensionadas, projetadas e implantadas de acordo com as necessidades contemporâneas, bem como 

prega o conceito de  'novo urbanismo ' e de 'cidade planejada' dos condomínios urbanísticos que 

atualmente proliferam — alguns ainda em fase de pré ou novos lançamentos — no contorno da cidade de 

Ribeirão Preto. Tais locais teriam ainda a característica-vantagem, como Garreau descreve, de terem como 

entorno uma  vegetação natural preservada [afinal, tratam-se de Zonas de Proteção], um dos itens do 

produto a ser vendido e o que proporcionaria, ainda, uma 'qualidade de vida' praticamente impossível de 

existir na atual área urbana.  

                                                                                                                          
11 Segundo Fagiolo [entrevista concedida em 11/11/2014], coordenador do Ribeirão Preto 2001, o interesse da viagem 
focou-se em conhecer o Planejamento das Olimpíadas de Atlanta, os Institutos de Desenvolvimento [Instituto Martin 
Luther King, por exemplo] e a formação dos Clusters — ou Edge Cities —, segundo ele. Fagiolo explica que tais 
formações se caracterizavam pelo abandono do 'caos' instalado nas cidades e consequente implantação de 
condomínios nas bordas da cidade. 
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A AEDC  teria, ainda, criado condições cada vez mais atraentes para empresas através da implantação e 

comercialização — com incentivos — de distritos industriais e, em 1980, do Aeroporto Internacional de 

Atlanta, atualmente o maior complexo aeroportuário do mundo, o que fomentaria o turismo de negócios e o 

volume de carga transportado via aérea: tudo o que o ex-prefeito Antônio Palocci projetava [e desejaria] 

para Ribeirão Preto. Com  investimentos da iniciativa privada, também, já teriam se consolidado três 
grandes subcentos em torno de Atlanta, além de outros três — à época — em fase de consolidação 

acelerada, e muitos outros de menor porte ou em estágios menos desenvolvidos: tendo grandes Shoppings 

como propulsores de desenvolvimento, existiria, segundo Garreau, mais habitantes nestas 'cidades de 

borda' que em seus antigos núcleos centrais. Além dos novos locais de trabalho, habitação e compras, os 

serviços, equipamentos coletivos e áreas de atividade esportiva e lazer também estariam implantados com 

igual  cuidado ao longo deste cinturão verde que envolve a cidade. Seria, segundo descreve o projeto 

Ribeirão Preto 2001, "a cidade na floresta", ou "a metrópole invisível", conforme teria caracterizado Rem 

Koolhaas. 

 

 

Figura 269 – Imagens de divulgação dos condomínios urbanísticos 
Alphaville [à esquerda] e Residencial Vila do Golfe [à direita]. Ambos 
implantados na borda do Anel Viário de Ribeirão Preto, Zona Sul - 
ZUC/Zona de Urbanização Controlada. 

Em relação ao Ribeirão Preto 2001 

Sobre as UOPs, salienta-se que, apesar de observarmos a proliferação deste tipo de ocupação 

especialmente às bordas do Anel Viário que circunda a cidade de Ribeirão Preto, e desta ser ocupação 

embasada em princípios urbanos tais como 'cidade planejada', 'new urbanism', proximidade com a 

natureza, privacidade, liberdade, segurança e, principalmente, a qualidade de vida — por vezes 'apelando', 

em seus aspectos formais, para a implantação de elementos da cidade 'tradicional', tais como coretos e 

chafarizes —, tratam-se apenas de condomínios urbanizados, não alcançando — pelo menos até o 

momento — a almejada independência em relação à cidade 'antiga', ou cidade intra-anel viário. Não se 

tornaram, portando, autossustentáveis em relação às necessidades básicas do cidadão, apesar do uso 
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misto e densidade de ocupação diferenciados: estão, segundo Fagiolo, muito longe das Edge-Cities por 

eles visitadas. De todo modo, se observarmos esses empreendimentos por outro viés, talvez a 

compreensão seja outra: a cidade que conformam utiliza-se da cidade pré-existente, enquanto o seu projeto 

não se completa, com centros de compras, edifícios comerciais e de serviços, escolas etc. Contudo, mesmo 

que o seu projeto não se complete, a segregação sócio espacial está implantada e a negação da cidade 
enquanto local da complexidade e alteridade social está inscrita na vida política dos habitantes. 

O projeto Ribeirão Preto 2001 colocaria, ainda, a necessidade de engajamento da população na construção 

deste novo 'modelo' de cidade, fundamental para a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos: a 

produção de consensos e de uma imagem unificada da cidade seria fundamental para a aplicação do 

Planejamento Estratégico em Ribeirão Preto. Segundo o texto de introdução do projeto, "o planejamento 

estratégico — posto a serviço dos cidadãos — é o que nos permite olhar com muito otimismo os anos que 

virão".  

Os seis equipamentos estratégicos, então, sendo implantados — através da iniciativa privada e, em alguns 

casos, com a comunidade científica da cidade — nos limites urbanos, ou mesmo à borda externa destes, 
garantiriam a sobrevivência da cidade devido ao provimento de novas alternativas socioeconômicas de 

desenvolvimento [evidentemente, sempre se levando em consideração a partir de um outro olhar, a 

sobrevivência da cidade para quem, ou para qual grupo social?]. Além disso, as indústrias não poluentes e 

o deslocamento da produção científica do eixo universitário para a comunidade, em parceria com a 

administração pública e a iniciativa privada, seria o modelo de gestão buscado para gerar o dinamismo 

necessário para tanto: assim, a implantação do Polo de Alta Tecnologia [POLTEC], da Zona de 

Processamento de Exportação [ZPE], do Polo Industrial, do Terminal Intermodal de Cargas, dos Consórcios 

de Municípios e do Centro Municipal de Convenções fariam parte de uma política indutora de 

desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto.  

A cidade teria, assim, em suas bordas, importantes equipamentos de desenvolvimento, produção e 

exportação de produtos que, de forma concentrada e rápida — com domínio, enfim, do tempo e do espaço 

—, traduzir-se-ia em uma grande vantagem competitiva. Implantado na Zona Norte, o polo industrial, por 

exemplo, estaria em uma localização estratégica: a chegada de matéria prima e o escoamento dos 

produtos acabados seriam facilitados. Coloca-se como vantagem, também, a massa de trabalhadores 

concentrada nos conjuntos habitacionais. 

O Terminal Intermodal de Cargas integraria diferentes modos de transporte [rodoviário, ferroviário, aéreo e 

fluvial] e estaria situado na zona nordeste — com a ZPE, POLTEC, aeroporto internacional, rede de 

hotelaria e cartódromo/autódromo — proporcionando, também, melhor escoamento da produção e 
intercâmbio dos polos produtores.  
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Cabe lembrar que o POLTEC e a ZPE já estavam regulamentados, nos âmbitos estadual e federal, desde 

1991 e 1993, respectivamente. O POLTEC foi, enfim, implantado como Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto, ocupando área de 1.585,81 metros quadrados no campus da USP — entregue apenas no início de 

2014 —, com a construção de edifícios para a SUPERA [Incubadora de Empresas de Base Tecnológica] e 

o CEDINA [Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada], ainda com atuação incipiente. O restante dos 
equipamentos não foram implantados de acordo com o projeto Ribeirão Preto 200112, havendo um Centro 

de Convenções de atuação insignificante se comparada ao propósito contido na proposta do Ribeirão Preto 

2001. 

Em relação ao sistema de circulação e de transporte, como um todo, continua tecnicamente ultrapassado, 

mas estrategicamente e socialmente atuantes. Se as necessidades de viagens na cidade prevalecem, e o 

transporte público não responde a essas necessidades, a dependência do uso de veículos de transporte 

individual aumenta exponencialmente — vide o número crescente de frota de carros na cidade13.  A 

situação é de um baixo investimento em melhorias do transporte coletivo público e cicloviário até o 

momento, apesar do anúncio de recursos advindos do PAC 2 [Programa de Aceleração do Crescimento, do 
governo federal] 14 em 2014, a serem investidos especialmente em obras de Mobilidade Urbana 15 — muitas 

destas, inclusive, já indicadas pelo projeto Ribeirão Preto 2001. Contudo, em comparação com a proposta 

de construção de corredores estruturais de transporte coletivo e terminais urbanos [estes últimos a serem 

realizados pela Transerp16], há mais investimentos para o transporte individual em viadutos, túneis, pontes 

                                                                                                                          
12 As ZPEs tratam-se de áreas onde há suspensão dos impostos e contribuições como: Imposto de Importação, IPI – 
Imposto sobre Produtos Industrializados, Cofins, PIS/Pasep, Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação, e Adicional de 
Frete para Renovação da Marinha Mercante. São áreas de livre comércio, onde as empresas devem exportar 80% de 
sua produção sem impostos, sendo que apenas 20% pode ser comercializado no mercado interno, com incidência 
normal de impostos. Até o momento não se oficializou uma ZPE em Ribeirão Preto. 
13 Fonte: G1 RIBEIRÃO E FRANCA. Frota de carros cresce 76% em uma década em Ribeirão Preto, diz USP. 
04/07/2013. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/07/frota-de-carros-cresce-76-em-
uma-decada-em-ribeirao-preto-diz-usp.html 
Fonte: Jornal A CIDADE. Ribeirão tem 4 mil veículos a mais por mês. 05/07/2013. Disponível em: 
http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,860161,Ribeirao+tem+4+mil+veiculos+a+mais+por+mes.as
px 
14 Das obras requeridas por Ribeirão Preto para o PAC 2, a principal previa um investimento de 310,6 milhões de reais 
para um plano de mobilidade urbana, incluindo a construção de cinco viadutos [como no cruzamento das avenidas 
Jerônimo Gonçalves e Francisco Junqueira], quatro pontes, dois túneis, uma passarela ligando a rodoviária ao centro 
popular de compras, além de 30,6 quilômetros de ciclovias, 56 quilômetros de corredores de ônibus, sinalização, 
paisagismo e obras de acessibilidade. Fonte: G1 RIBEIRÃO E FRANCA. 18/07/2013. Tesouro avalia situação 
financeira de Ribeirão Preto para obras do PAC 2. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/07/tesouro-avalia-situacao-financeira-de-ribeirao-preto-para-obras-do-pac-2.html  
15 Fonte: Jornal A CIDADE. Com a verba do PAC, Ribeirão deve virar canteiro de obras. 05/01/2014. Disponível 
em:http://www.jornalacidade.com.br/noticias/cidades/NOT,2,2,913668,Com+a+verba+do+PAC+Ribeirao+deve+virar+c
anteiro+de+obras.aspx. 
16 Especialmente o Terminal Jerônimo Gonçalves que, segundo anunciado, terá nove plataformas, capacidade para 
acomodar quarenta ônibus no total, atendimento de setenta linhas e previsão de demanda diária de sessenta mil 
usuários. Terminal Jerônimo Gonçalves terá nove plataformas; trecho é interditado. Fonte: 
RIBEIRÃOPRETOONLINE. 20/08/2014. Disponível em: http://www.ribeiraopretoonline.com.br/noticias/terminal-
jeronimo-goncalves-tera-nove-plataformas-trecho-e-interditado/81771 
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e duplicação de avenidas — além de uma passarela climatizada e com esteiras rolantes ligando a 

rodoviária ao Mercado Municipal.  

Algumas destas obras, teoricamente, melhorariam os problemas de alguns cruzamentos críticos da malha 

urbana consolidada e outras fariam a ligação desta com a cidade que cresce além anel viário — 

potencializando, enfim, o crescimento urbano e confirmando, assim, o fracasso de um modelo que se 
denomina autossustentável [as novas centralidades ou sub-centros]. 

Em relação a cultura, lazer e turismo, a proposta do Ribeirão Preto 2001 enfatizava, como os planos 

anteriores — em especial o Ribeirão Preto-Ano 2000 —, a importância articuladora do Parque Maurílio Biagi 

[visto que possui em seu entorno importantes edifícios e espaços urbanos de importância histórica] ao 

estendê-la até os Armazéns da Antiga Cooperativa dos Cafeicultores [Galpões da CEAGESP]: para este 

espaço foi pensada a criação de um Centro Cultural com Museu de Artes e Pavilhão de Exposições com 

'usos múltiplos',  incorporando os espaços de uso comum da Câmara Municipal, bem como espaços livres 

do Parque. 

Haveria, então, segundo o projeto, um concurso público para o redesenho e revitalização dos armazéns de 
café, cujo objetivo seria elaborar um espaço que contivesse um Pavilhão de Exposições de usos múltiplos, 

e um outro Polo de Alta Tecnologia compondo um "berço de indústrias e microempresas nascentes de alta 

tecnologia - unindo assim a contemporaneidade cultural, científica e tecnológica ao desenvolvimento 

histórico de Ribeirão Preto e região". Como explicitado no terceiro capítulo, os galpões tornam-se cada vez 

mais 'abandonados' pelo poder público, e o local acaba sendo caracterizado como a 'cracolândia' de 

Ribeirão Preto: a partir de 2009, os galpões da CEAGESP tornam-se, entre outros, objeto da política 

cultural que visa a preservação do patrimônio, política esta empreendida pela Secretaria da Cultura que, 

através da criação do Plano Municipal de Cultura, tem como objetivo recuperar e valorizar lugares 

historicamente importantes além de solicitar, através de pedido ao Iphan, a chancela já citada. 

Esculturas urbanas, esculturas como elemento de identificação, esculturas lúdicas como arte e interação, 

esculturas como arte e elemento paisagístico de contemplação e qualidade própria, identificação e 

ambientação de locais para a implantação das esculturas são outras propostas de intervenção na paisagem 

urbana da cidade, com vistas a criar uma ambiência apropriada à implantação do pensamento estratégico: 

o projeto propõe, ainda, a elaboração de projetos de pesquisa e mapeamento de áreas a serem 

preservadas — tais como a área urbana histórica Núcleo Colonial Antônio Prado, surgido em 1880 — para, 

"a partir daí definir usos, intervenções necessárias, preservações e restaurações, disciplinando o uso da 

área com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e preservar ambientes que fazem parte 

da memória nacional", tal como pretendia a Rede de Cooperação Identidades Culturais, criada pela 
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Secretaria da Cultura, mais de dez anos depois, ao realizar o levantamento do patrimônio material e 

imaterial de Ribeirão Preto.  

Sugere-se, ainda, um Memorial-Torre, um marco visível de todas as áreas da cidade que, além de ser 

depositário do acervo levantado e materializado como registro histórico, será orientador visual, "elemento 

arquitetônico da identidade de Ribeirão Preto". Seria, segundo proposto, um "farol urbano, orientador 
geográfico da cidade". Está assim colocada a proposta de implantações monumentais que, talvez, tivesse 

gerado a ideia do projeto de Lelé — um marco arquitetônico no histórico fundo de vale —, solicitado por 

Palocci em 2001: a cidade, também, para se tornar competitiva — além de indústrias, polos tecnológicos e 

aeroportos —, necessita de marcos identitários e, gerida como empresa,  dependente de um marketing 

específico: o city marketing. 

Afinal, como funcionaria o turismo — ou a indústria do turismo, como coloca o projeto — sem estes 

elementos de marketing urbano? A indústria turística imaginada priorizaria, contudo, o turismo de negócios, 

e teria, como subprodutos, o turismo cultural e de lazer. Coloca-se, então, a "excelência integradora do 

turismo", [...] "concretizando na sociedade uma verdadeira interação de solidariedade social".  

Salienta-se que, ainda hoje, a 'indústria' turística em Ribeirão Preto é incipiente. A cidade não oferece um 

aeroporto adequado, bem como um mobiliário urbano que facilite o deslocamento pela cidade, além dos 

pontos passíveis de interesse histórico [com exceção do Quarteirão Paulista] estarem em péssimo estado 

de conservação. O próprio Instituto Figueiredo Ferraz, que poderia fomentar um tipo específico de turismo 

para os apreciadores da arte contemporânea [visto que é um dos maiores colecionadores do Brasil], é 

pouco divulgado e desconectado de um roteiro turístico abrangente, assim como os demais espaços 

culturais, tais como os teatros implantados fora da área central e demais museus e galerias.  

Neste sentido, transformar a antiga Cervejaria Antarctica em um Shopping como tantos outros pode ser 

vista como uma ação completamente contrária à lógica do estímulo ao turismo na cidade: com pelo menos 
três grandes Cervejarias Artesanais existentes na cidade até o momento, o local poderia se transformar, 

realmente, em um Polo Cervejeiro [há, inclusive, proposta para este, mas em outro local], com o – já 

mencionado à época de aprovação – Museu da Cerveja implantado em seu interior — pelo visto 'esquecido' 

pela empresa empreendedora do Buriti Shopping, bem como pelo poder público —, entre outras atividades 

que o espaço, preservado como memória, poderia englobar. 

A lógica do  capital, contudo, iguala todas as possibilidades à mesma forma, e essa homogeneização atinge 

a cidade como um todo: empreendimentos habitacionais, parques, shoppings, todos se parecem entre si. 

Citando Debord, esse 'fenômeno' homogeneizador ocorreria no momento em que “uma parte do mundo se 

representa diante do mundo e lhe é superior”, quando surge o espetáculo como “linguagem comum dessa 
separação” [DEBORD, 1997. Pg. 15],  reunindo em si todos os significados e sentidos perdidos. 
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Inconsciente ou esquecido de sua capacidade interpretativa frente aos objetos, o homem passaria a 

contemplar essa imagem de mundo que lhe é apresentada e a aceitá-la como tal, deixando de vivê-la 

diretamente para tornar-se apenas espectador e consumidor. Em relação a este sujeito alienado, Debord 

coloca que “quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo” [DEBORD, 1997. Pg. 15],  tornando-se facilmente 
dominado e manipulável.  

Anteriormente, para esta área [a ´baixada´], o projeto Ribeirão Preto 2001 proporia diversas alternativas de 

tráfego com duplicação de rua, inversão de direção, 'revitalização' da Avenida Jerônimo Gonçalves, 

recuperação de paralelepípedos, retirada de veículos pesados, implantação de ciclovia em um dos passeios 

centrais e valorização do pedestre, transformando a Avenida nos finais de semana em área de lazer. A 

Baixada, como um todo, seria passível de recuperação através da valorização de imóveis históricos com 

incentivo à elaboração dos miolos de quadras e recuperação das fachadas, recuperação dos 

paralelepípedos, implantação do Calçadão, estudos e recuperação do Mercado Municipal etc. além da 

mudança da rodoviária e retirada de grande número de ônibus intermunicipais que por ali trafegam.  

Além da reformulação das redes de água, esgoto e água pluvial, estava prevista ainda a valorização da 

área central através da adoção, na área do uso do solo, da composição com os proprietários para criação 

de shopping aberto, "promovendo a interligação dos núcleos de quadra por intermédio do piso térreo dos 

edifícios comerciais, dando permeabilidade entre os mesmos, valorizando assim o comércio central com 

uso vinte e quatro horas. Tal valorização, somada a outros mecanismos de composição Poder Público e 

Iniciativa Privada, viabilizará a revitalização dos pavimentos térreos dos edifícios, possibilitando desta 

maneira a integração de toda uma quadra, com o aproveitamento de seus núcleos centrais, espaços 

contidos [pracinhas internas], transformando a área central em um grande shopping a céu aberto" 

[RIBEIRÃO PRETO, 1996. Pg.81] 

Utilizando como aporte o que coloca Arantes, verifica-se que o papel do urbanismo passa a ser, então, o de 

legitimador desta proliferação urbana que visa otimizar a competitividade das cidades, utilizando palavras 

como “requalificação”, “revitalização urbana” e as parcerias entre o setor público e a iniciativa privada como 

ferramentas desta legitimação. Assim, o planejamento urbano deixou de querer controlar o crescimento 

urbano motivado pelo objetivo único de proporcionar condições para que a cidade gere capital, 

configurando um empreendedorismo sem limites, ao que deveria ser um planejamento baseado na 

utilização de planos e regulamentos para guiar o uso e a ocupação do solo de forma consciente e baseado 

em uma preocupação com o futuro da cidade e das futuras gerações [ARANTES, 1998. Pg. 136]. 

É cada vez mais impossível  não perceber como as propostas apresentadas igualam, ou padronizam o 
entendimento de cidade, no caso 'global' — visto que o foco do projeto é a globalização —, que deve ser 
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dotada dos mesmos elementos e, por fim, a construção de uma imagem de cidade — novamente —'global' 

que deve orientar as intervenções, mesmo que elas não se realizem, mas que o espetáculo as torna um 

produto real, uma cidade melhor, não efetivada, mas melhor. 

Nos apropriando de uma colocação de Harvey a respeito de sua participação em um júri que selecionaria 

ideias para a concepção de uma cidade completamente nova na Coreia do Sul, nos parece, enfim, 
"equivocado imaginar que projetos físicos pudessem responder a todas essas questões, mas que devíamos 

fazer nosso melhor para pensar em construir a nova cidade de modo a ser sensível a esses critérios", 

enumerados pelo geógrafo como: "a relação proposta com a natureza e a tecnologia variada a ser 

implantada na cidade; como os projetos abordavam as formas de produção e emprego a ser geradas e as 

relações sociais associadas [como devemos abordar o problema de a cidade ser dominada por uma elite 

científica, tecnológica e burocrática, por exemplo]; as qualidades da vida cotidiana dos habitantes 

diferentemente posicionados; e as concepções mentais do mundo, incluindo as subjetividades políticas, que 

possam surgir a partir da experiência de viver nesse novo tipo de cidade [as pessoas se tornariam mais 

individualistas ou haveria uma inclinação para formas de solidariedade social?]" [HARVEY, 2011. pg. 106] 

Sobre a acumulação flexível do capital 

O exemplo analisado como impulsionador da conformação urbana hoje existente na Zona Sul da cidade de 

Ribeirão Preto, ou seja, o tipo de empreendedorismo urbano surgido após a 'liberação' da área das irmãs 

ursulinas na região onde depois se constituiria a 'Nova Fiúsa' teve, ainda, um antecedente promissor: a 

parceria público-privada instalada entre a Prefeitura Municipal, na década de 1990, e o – mesmo – 

empreiteiro Moacir Castelli para a execução, através da COHAB-RP, do Programa Lotes Urbanizados. 

Ampliou-se assim a oferta de lotes urbanizados e dotados de infraestrutura básica para famílias de baixa 

renda. O empreendimento habitacional de Lotes Urbanizados seria, então, implantado na Zona Leste da 

cidade [sub-setor L-09], além anel viário e em zona de transição entre área urbana e área rural [na então 
Zona de Uso Especial - ZUE -  devido a ser área de recarga do Aquífero Guarani, de várzeas e 

remanescentes de vegetação nativa].  

Com finalidade mista — residencial, comercial e industrial —, o loteamento foi dividido em Jardim Florestan 

Fernandes e Jardim Diva Tarlá de Carvalho, implantado na antiga Fazenda Santa Maria, em gleba antes 

ocupada pelo cultivo de cana-de-açúcar e de propriedade das empresas realizadoras do empreendimento 

[Protenco, empresa de Moacir Castelli, e Engindus]. Além disso, os empreendedores teriam sido obrigados 

a pensar um sistema de áreas verdes a partir da adaptação do projeto urbanístico realizado, a fim de 

atender as determinações feitas por órgãos responsáveis pela sua aprovação: teriam implantado, também, 
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um programa de educação ambiental na área, o que teria feito com que o bairro fosse objeto de alguns 

estudos acadêmicos.17    

Segundo Fagiolo, diretor da COHAB-RP à época — e coordenador geral do projeto Ribeirão Preto 2001 —, 

este empreendimento teria sido o 'embrião' dos empreendimentos futuros, tais como o prolongamento da 

Fiúsa e a Nova Fiúsa. Para Harvey, o capitalismo estaria fundado "sobre as liberdades individuais e as 
liberdades de participar de atividades especulativas para fazer dinheiro". O geógrafo ainda diria que "o 

aparente caos da diferenciação geográfica, podemos concluir, é uma condição necessária para a 

acumulação do capital começar" e que "as chamadas leis da acumulação do capital operam após o fato e 

não antes". [HARVEY, 2011. Pg. 132] São pensamentos que se aplicam perfeitamente ao processo 

ocorrido, e que determinariam, ao contrário do Plano Diretor – na verdade, determinado-o mais do que 

sendo por ele determinados –, a conformação urbana que a cidade assumiria. 

Além disso, vale registrar que em toda discussão e documentação do Plano Diretor um setor da economia 

pouco aparece e, pelo contrário, se mostra fundamental para a compreensão da acumulação atual do 

capital, o setor imobiliário. Este, certamente, pela extensão de sua intervenção no território do município 
articula uma série de outras operações inscrevendo-se na sua economia e revelando aspectos que 

extrapolam o mercado local. 

Harvey explica que empresas bem sucedidas muitas vezes desenvolvem um cinturão de infraestrutura ao 

seu redor [incluindo outras empresas] que as torna ainda mais rentáveis, e que sondar as possibilidades em 

todos os lugares  e descobrir o que funciona se torna fundamental para a reprodução do capitalismo: 

Ribeirão Preto estaria se desenvolvendo, como as empresas, a partir de um 'cinturão' de infraestrutura' ao 

redor, incluindo as demais cidades que, também como espaços ou futuros espaços produtivos de 

excedentes, são – como empresas – cidades com as quais se busca 'conurbar'. A cidade de Ribeirão Preto 

se mostra, enfim, como um grande laboratório para todas estas experiências capitalistas. 

                                                                                                                          
17 Para a questão do bairro Ribeirão Verde, ver: Laurentiis [2010]. 
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Em relação ao projeto RIBEIRÃO PRETO 2001 - AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO, 
1996, que começa a ser aqui apresentado, coloca-se um imperativo ao associar diretamente crise 
econômica e falta de ordenamento urbano: 

Ribeirão tem diante de si o maior de seus desafios, desde a grande crise de 1929. Se 
naquela época a cidade amenizou conflitos e se sustentou graças à criação de uma 
sólida estrutura comercial, hoje seu próximo passo impõe-se na direção de recuperar 
os níveis de qualidade de vida.  

A geração de divisas providenciou uma alteração brusca e acelerada na estrutura de 
consumo e bens de serviço. Em pouco mais de uma década a cidade incorporou uma 
modernização ao setor terciário, que não veio, todavia, acompanhada de uma 
ordenação do espaço urbano, para seu melhor aproveitamento. 

Como consequência, perdeu também de forma brusca e acelerada o padrão de uma 
cidade interiorana. Sem que ganhasse, contudo, perfil da metrópole. 

 
Figura 01 - Esboço de vista aérea de Ribeirão Preto, da Zona Sul em direção à Zona Norte da cidade, p. 17 do 
Projeto. 

Para dar continuidade a este pensamento, destacam-se, ainda, três pontos de crise, identificados na cidade 
de Ribeirão Preto, segundo o texto: 

 
1. O aumento do volume de tráfego, esclerosando o fluxo da malha viária urbana. 

2. O crescimento desordenado de bairros, especialmente o central e os de periferia, 
sem infraestrutura adequada, colocando em xeque a eficiência de sistemas como o de 
transporte, educação, saúde e saneamento básico, tais quais vinham sendo 
concebidos e executados. 

3. O contorno desalinhado de núcleos industriais criando problemas de ordem 
ecológica, de circulação e comprometendo, em última análise, o próprio 
desenvolvimento do setor secundário do município. 
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Em 1993, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto encaminhou para a apreciação da 
Câmara Municipal seu Plano Diretor. Nele foram feitos diagnósticos, com a 
participação de diversos segmentos da comunidade, através do Conselho Municipal 
de Urbanismo [COMUR] que deverão nortear todas as ações de planejamento para o 
município. 

O Projeto Ribeirão Preto 2001 nasce, através do espaço pelo Plano Diretor, com o 
objetivo de contribuir para que a cidade retome o curso de um sistema de 
planejamento dinâmico e organizado. Uma intervenção que redefina o espaço urbano 
do município para que ele responda com o resgate da qualidade de vida. 

Sendo assim, o Projeto Ribeirão Preto 2001 propõe quatro ordens de intervenções: 

▪ Política de Administração Descentralizada e Democrática  

▪ Política Indutora de Crescimento Econômico, com Justiça Social e Preservação 
Ambiental 

▪ Política de Investimentos Socioculturais 

▪ Programa de Reurbanização   

 
Figura 02 - Desenho esquemático de Ribeirão Preto, dando ênfase à Zona Sudoeste e aos aspectos que serão 
abordados pelo Plano, tais como: criação de Parques, vias, zonas de preservação ambiental, aeroporto, conjuntos 
habitacionais etc. À Nordeste, concentrados os equipamentos estratégicos da fala apresentada, p. 19 do Projeto. 
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Figura 03 - Desenho esquemático mostrando a ocupação da cidade em relação ao relevo e bacia hidrográfica, bem 
como acessos. Fica nítido o contorno do Anel Viário delimitando a Zona Urbana da cidade, p. 19 do Projeto. 
 

Em relação à Política de Administração Descentralizada e Democrática – também seguindo os moldes 
do Planejamento Estratégico –, coloca-se que: 

A abordagem dos aspectos de ordem administrativa e condução política prevê a 
criação de uma REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS que estabeleça uma 
Política de Desenvolvimento e Investimentos na Área Social e Cultural. A 
operacionalização da REDE, pela Administração Municipal, fará detectar as 
necessidades específicas de intervenção nos Setores Urbanos, dando a dimensão 
correta do Processo de Reurbanização, com todos os requisitos, exigências e padrões 
para o Desenho Urbano [Mobiliário Urbano, Paisagismo, Vias a serem pavimentadas 
ou necessárias ao Transporte Coletivo] e os contornos técnicos e políticos da 
Legislação Urbana. 

A REDE deverá ser administrada pela introdução da figura de um CITY – MANAGER 
[Gerente da Cidade] a quem caberá dirigir as ações estabelecidas por um conselho 
composto de todas as secretarias e autarquias, visando priorizar ou hierarquizar as 
intervenções que serão realizadas. 

O estabelecimento destas prioridades programáticas e de investimentos será 
dinamicamente mediada pela ação dos Conselhos Setoriais [Saúde, Criança e 
Adolescente, Habitação, Educação, Cultura, Ação Social etc.], e pelos Conselhos 
Gerais [CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR, CONSELHO 
MUNICIPAL DE ORÇAMENTO – CMO, FÓRUM DA CIDADE], respeitadas as funções 
determinadas de cada uma destas instâncias de participação popular. 
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Figura 04 - Esquema que mostra como funcionaria, em organograma, a política de administração descentralizada e 
democrática, p. 21 do Projeto. 

Em relação a uma POLÍTICA INDUTORA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO, o Projeto coloca que: 
Ação do executivo a fim de intermediar contato entre a iniciativa privada e a 
comunidade científica para agilizar a criação de um POLO INDUSTRIAL, a partir do 
potencial e mão de obra disponíveis no município e região, nos segmentos da 
agroindústria e biotecnologia, visando fortalecer o setor secundário da cidade. 

Conforme diagnóstico apresentado no Plano Diretor, a cidade precisa prover 
alternativas socioeconômicas de desenvolvimento para garantia da sobrevivência, 
sem atrelamento exclusivo ao setor terciário. 

Uma dessas alternativas está voltada para o incentivo à instalação de indústrias não 
poluentes, possibilitando o desenvolvimento tecnológico e o avanço nas pesquisas de 
novos produtos que mais se adéquam ao mercado consumidor, promovendo a 
interação necessária entre empresas/ciência/tecnologia. 

Seguindo modelos executados com resultados positivos em outros municípios, 
estabelecer uma ação política para que a produção científica possa deslocar-se do 
eixo universitário e desenvolver-se na comunidade, em parceria com a administração 
pública e a iniciativa privada. 

O resultado dessa preocupação dá origem a um espaço aberto a ser ocupado, 
responsavelmente, por empreendedores que tenham visão detalhada dos novos 
tempos. A tradução mais imediata está implícita em seis áreas de atuação, a serem 
cotejadas pelo dinamismo de uma cidade, cuja vocação é para o desenvolvimento. 

▪ Polo de Alta Tecnologia - POLTEC 

▪ Zona de Processamento de Exportação - ZPE 
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▪ Polo Industrial 

▪ Terminal Intermodal de Cargas 

▪ Implantação de Consórcio de Municípios 

▪ Centro Municipal de Convenções   

 

POLO DE ALTA TECNOLOGIA – POLTEC [INSTITUÍDO PELA LEI No 6.024 DE 24 
DE JUNHO DE 1991] 
 
O Estado de São Paulo já tem 04 [quatro] Polos de Alta Tecnologia implantados em 
cidades do interior: 

▪ São José dos Campos 

▪ São Carlos 

▪ Campinas 

▪ Ribeirão Preto 

O que caracteriza essas cidades é o fato de sediarem importantes centros de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que têm tido um papel importante no apoio 
às indústrias ali sediadas, através da prestação de serviços, difusão e transferência de 
tecnologia. Além disso, são cidades que estão situadas junto a rodovias importantes, 
além de oferecerem facilidades para o assentamento de indústrias e contarem com 
uma concentração significativa de mão de obra qualificada. São ainda centros 
regionais, com uma concentração de consumidores com renda significativamente 
superior a média nacional. 

A cidade de Ribeirão Preto preenche, com facilidade, todos esses requisitos e já tem 
mantido contatos com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico através da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto [A.C.I.], 
Delegacia Regional do CIESP, POLTEC - Polo de Alta Tecnologia e Prefeitura 
Municipal. 

O Programa deverá ser implementado pela Prefeitura em conjunto com o Governo do 
Estado dentro da política de descentralização e interiorização do desenvolvimento e 
com apoio de entidades da indústria paulista [FIESP - CIESP], SEBRAE, entidades 
locais [A.C.I.], o importante suporte educacional das Escolas SENAI na formação de 
mão de obra qualificada e ainda recursos do FINEP, do Governo Federal, para 
implementação de programas de qualidade total. Para isso a Prefeitura deverá: 

1 - Otimizar a infraestrutura das áreas industriais já existentes, além de criar novos 
parques industriais, estabelecendo incentivos e facilidades para a implantação de 
novas indústrias. 

2 - Em paralelo, deverá ser implantada, com o apoio do SEBRAE, uma política de 
fomento às pequenas e médias empresas, com a criação de um espaço para as 
"incubadoras" de empresas de alta tecnologia, subsidiando a infraestrutura de apoio. 

3 - A Prefeitura deverá incentivar a cooperação e a transferência de tecnologia entre 
as universidades e as empresas, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico. 



ANEXO 1 - RIBEIRÃO PRETO 2001 - AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

456 
 

É importante destacar que as empresas de tecnologia mais sofisticadas tendem a ter 
uma política de aprimoramento constante dos seus quadros, o que tende a elevar o 
padrão salarial como um todo, dinamizando o mercado de trabalho. 

A sua imediata implementação deve ser considerada importante e oportuna, nesse 
momento de globalização acelerada da economia, em que a instalação do 
MERCOSUL é apenas um primeiro passo para a redução progressiva das barreiras 
alfandegárias, das medidas protecionistas e das tarifas de importação visando a 
integração do mercado latino-americano, onde o Brasil tem um peso considerável e 
onde deverá ter o papel decisivo nas futuras negociações para a nossa inserção na 
nova ordem internacional, junto à NAFTA [Associação Norte-Americana de Livre 
Comércio] à UE [União Europeia] e a APEC [Cooperação Econômica Asia-Pacífico]. 
As oportunidades que se abrem para uma cidade com a massa crítica [capacidade 
instalada, concentração de capital e recursos humanos] de Ribeirão Preto são 
extraordinariamente promissoras. 

ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – ZPE 

Desde que foi regulamentado, em julho de 1993, e definitivamente assumido pelo 
Governo Federal, o programa de Zonas de Processamento de Exportações [ZPEs] 
vem sendo ativamente implementado pela maioria dos Estados detentores das 14 
autorizações já concedidas. Vários deles estão iniciando as obras de infraestrutura, 
mobilizando recursos dos próprios governos estaduais e de seus parceiros privados. 

As ZPEs são polos de produção industrial voltados prioritariamente para a exportação, 
para o mercado externo; as indústrias recebem todo tipo de incentivos, estímulos e 
isenções fiscais para serem o mais competitivas possível no mercado internacional. 
Se de um lado, a captação de tributos é menos expressiva, a geração de empregos é 
um fator extremamente importante. 

É muito importante lembrar que o desemprego tem aumentado significativamente na 
indústria brasileira em função de sua baixa competitividade frente a qualidade e 
preços dos produtos internacionais, que devido a recente redução das alíquotas, têm 
entrado de maneira devastadora no mercado nacional. 

Portanto, é fundamental que se crie, rapidamente, condições para que a indústria 
possa requalificar-se tecnologicamente, tornando-se mais eficiente e competitiva e 
gerando novos empregos. 

POLO INDUSTRIAL 

Diante das perspectivas de implementação do POLTEC e implantação da ZPE em 
Ribeirão Preto é fundamental que se tenha um Polo Industrial dimensionado e 
equipado com uma infraestrutura compatível com as necessidades das indústrias 
modernas, visando sempre criar as melhores condições possíveis para incrementar a 
eficiência, a qualidade e a competitividade. 

A tendência hoje é a redução das áreas de estocagem de matérias-primas e de 
produtos acabados ao mínimo possível, com a adoção de métodos de gerenciamento 
de estoques do tipo "just-in-time" e a interligação "online" do distribuidor dos produtos 
acabados com o produtor, e deste com o fornecedor de matérias-primas. E ainda 
mais, serviços que num momento anterior eram parte integrante da indústria, hoje são 
inteiramente terceirizados [segurança, limpeza, alimentação, transporte etc.]. Portanto, 
os lotes industriais são hoje significativamente menores, mas, no entanto, deverão ser 
previstos serviços que serão compartilhados em regime de condomínio por várias 
empresas. A sinergia possibilitada pela concentração das indústrias traduz-se numa 
vantagem competitiva. 
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O Polo Industrial de Ribeirão Preto será implantado na Zona Norte, numa grande área 
vazia entre os conjuntos do Complexo Aeroporto e o Anel Viário.  

Uma localização estratégica, onde a chegada de matéria-prima e o escoamento dos 
produtos acabados serão extremamente facilitados, assim como facilitará ao máximo o 
acesso da grande massa de trabalhadores concentrada nos conjuntos habitacionais, 
minimizando a necessidade de viagens longas e demoradas, aproximando o local de 
trabalho ao local de moradia. 

 Serão exigidos cuidados especiais na captação e tratamento dos efluentes líquidos, 
assim como na filtragem de gases emitidos e disposição de resíduos sólidos. Deverá 
privilegiar-se, através de incentivos e redução de cargas tributárias, a implantação de 
indústrias ‘limpas’ [não poluentes], minimizando o impacto sobre o meio ambiente. O 
conceito a ser adotado é o de uma industrialização seletiva. 

 

 
Figura 05 - Esquema que mostra a implantação de área industrial na Zona Norte da cidade: área industrial fases 1 e 
2. Destaca-se a proximidade dos Conjuntos Habitacionais [COHAB] e Rio Pardo, bem como a Via Anhanguera, p. 27 
do Projeto. 
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Figura 06 - Esquema mostrando localização do POLTEC - na ZPE -, Terminal Intermodal de Cargas, Aeroporto 
Internacional e autódromo e rede de hotelaria, que seriam implantados na Zona Leste da cidade. Destaca-se o Rio 
Pardo, a estrada de ferro e as rodovias [saídas para São Paulo e Campinas, Uberaba e Brasília], p. 29 do Projeto. 

 

TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS 

Considerando a hipótese de Ribeirão Preto vir a sediar um Polo Industrial de porte 
expressivo, tecnologicamente sofisticado e com parte da sua produção orientada para 
o mercado internacional, torna-se premente propor a implantação de um Terminal 
Intermodal de Cargas. 

O Terminal Intermodal deverá situar-se na Zona Norte ou Nordeste, próximo do Anel 
Viário [Via Anhanguera], da Estação Ferroviária e do Aeroporto, com fácil acesso ao 
novo Polo Industrial. 

O Terminal vai integrar diferentes modos de transporte: rodoviário, ferroviário, aéreo e 
fluvial - através da conexão ferroviária com o Terminal de Pederneiras, situado junto a 
Hidrovia Tietê-Paraná, que deverá ser um dos modos de transporte mais competitivos 
de acesso aos países do Mercosul, através das bacias dos Rios Paraguay, Uruguay e 
Prata. 

O Terminal Intermodal deverá ser constituído basicamente de pátios de containers e 
armazéns alfandegados e deverá manipular cargas de toda região destinadas, tanto 
ao mercado interno quanto ao externo, assim como as cargas/containers recebidas do 
exterior [importações]. 

O Terminal Intermodal, que deverá gerar um número expressivo de empregos, 
também estará localizado próximo dos grandes conjuntos habitacionais da Zona 
Norte, evitando viagens em direção ao centro ou que cruzem a cidade, reduzindo 
significativamente os percursos e o tempo de viagem. 

É importante observar que tanto o pátio da ferrovia quanto as instalações do aeroporto 
deverão ser redimensionados para adequarem-se à nova função. 

A interação desses recursos irá proporcionar um melhor escoamento da produção e 
facilitará o intercâmbio dos polos produtores. 
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Figura 07 - Esquema para demonstrar a localização da Nova Rodoviária, Área do Educandário - com o Parque Morro 
da Vitória - e Centro Universitário Moura Lacerda. Do lado oposto à estrada de ferro, Parque Permanente de 
Exposições, Jockey, Distrito Industrial Quito Junqueira e atual Aeroporto, Zona Nordeste da cidade. Destaque para a 
Via Anhanguera, com acesso a São Paulo e à Uberaba e Brasília, p. 31 do Projeto. 

 

IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DO RIO PARDO, RIO MOGI E 
MÉDIO RIO GRANDE 

Com a recuperação prevista dos rios navegáveis que margeiam as fronteiras da 
cidade, graças a sua situação mesopotâmica Pardo–Mogi, faz-se necessária a 
implantação de consórcios intermunicipais, pois em termos regionais é estratégica a 
definição de uma política conjunta para os seguintes aspectos: 

 

▪ Tratamento de esgoto doméstico; 

▪ Industrialização e tratamento dos efluentes; 

▪ Geração de energia e redes de distribuição; 

▪ Hidrovias em trechos localizados; 

▪ Uso para lazer / recreação. 
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Figura 08 - Imagem que mostra a recuperação e utilização prevista dos rios navegáveis, p. 33 do Projeto. 

 

CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES 

O Centro Municipal de Convenções de Ribeirão Preto foi criado formalmente pela lei 
no. 264, de 6 de outubro de 1993. 

A Prefeitura já dispõe inclusive do projeto executivo das instalações, selecionado pela 
CODERP através de concurso público de arquitetura.  

O nosso Centro de Convenções deverá se constituir no fórum privilegiado de debates 
e intercâmbio de experiências visando o desenvolvimento integral do potencial de 
Ribeirão Preto. A sua operação deverá se dar de acordo com uma política 
estabelecida em parceria entre a administração pública e a iniciativa privada visando 
sempre promover Ribeirão Preto nos cenários regional, estadual, nacional e 
internacional como uma cidade saudável, com excelente qualidade de vida e grandes 
oportunidades de negócios, atraindo capitais e novas empresas. 

O Centro de Convenções deverá funcionar como um pavilhão de exposições em 
anexo, propiciando a realização de uma gama ampla de atividades: convenções, 
congressos, simpósios, seminários, feiras, exposições, lançamentos, shows e outros 
eventos. 
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Juntamente com a implementação do Centro de Convenções deverá se criar o 
Ribeirão Preto Convention & Visitors Bureau [o nome em inglês é adotado no mundo 
todo, visando o relacionamento internacional], que será a entidade encarregada de 
promover a imagem da cidade, fomentando as atividades e dando apoio e orientação 
aos visitantes. 

A operação do Centro de Convenções deverá se constituir numa importante alavanca 
para o chamado "turismo de negócios", com reflexos imediatos sobre a economia 
local, no comércio, na hotelaria, no setor de restaurantes, lazer e entretenimento, 
estimulando o transporte aéreo e a locação de veículos, criando também no setor de 
serviços, novas oportunidades de negócios, atraindo empreendedores e 
investimentos, dinamizando o mercado de trabalho. 

 
Figura 09 - Centro de Convenções Ribeirão Preto: croqui segundo projeto de Barillari e Sant´Anna. 
 

 
Figura 10 - Croqui mostrando a localização do Centro de Convenções [ao lado: Aeroporto, Jockey Clube, Parque 
Permanente de Exposições, Distrito Industrial Quito Junqueira e Nova Rodoviária], na Zona Leste, servido pela 
ferrovia e Via Anhanguera, p. 35 do Projeto. 
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POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS SÓCIO-CULTURAIS 

EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO COLETIVO 

São edificações que compõem uma parte física da REDE INTEGRADA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS. Dois vetores merecem atenção no processo de implantação 
dos equipamentos. Por um lado, termos necessidade de desenvolver uma Estrutura 
Organizacional e Operacional do Serviço Público que crie amplas possibilidades de 
oferecer à população usuária, técnicos e servidores bem treinados, trabalhando com 
instrumentos infraestruturais melhores e com modernos recursos tecnológicos. Por 
outro lado, temos um desenvolvimento que nos leva a traçar metas dentro de 
princípios operativos que estruturam o processo de aparelhamento físico-espacial da 
Cidade, através de uma Política Tecnológica que defina todos os Processos 
Construtivos dos Equipamentos. Entretanto, para estas duas tendências participarem 
efetivamente de todo o Desenvolvimento Social, só poderá fazê-lo através da 
integração das Políticas Sociais de Habitação, Educação, Saúde, Lazer, Cultura, 
Abastecimento, Transporte Coletivo etc., que comporão a REDE INTEGRADA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

HABITAÇÃO 

A Habitação está ligada diretamente à Estrutura Urbana, através da REDE 
INTEGRADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS composta pela existência de Equipamentos 
Urbanos de Uso Coletivo e da Infra-Estrutura Urbana definida pelas Redes de Água 
Potável, Esgoto, Eletricidade, Comunicações etc., caracterizando e qualificando assim 
os Setores Urbanos. Portanto, a Habitação depende das características de localização 
em relação a estrutura urbana na qual está inserida, ou seja, quanto mais bem 
equipado estiver o setor urbano mais qualificada será a Habitação. 

O Plano Diretor de Ribeirão Preto, ao definir suas diretrizes com relação à habitação, 
procura conferir a este termo, não apenas a garantia de moradias confortáveis, 
instaladas em condições de salubridade e segurança adequadas, mas a 
reorganização de toda a estrutura física da cidade no sentido de garantir uma 
habitação socialmente justa. Não importa o tamanho da cidade e, sim, o salto 
qualitativo, de status de cidade, cuja vocação para a modernidade inclui 
desenvolvimento, organização urbana e infraestrutura. 
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Figura 11 - UOP: Unidade de Ocupação Planejada. Proposta de ocupação da Fazenda Nova Aliança [Zona Sul]. Em 
continuidade ao RibeirãoShopping [acima]: centro empresarial, parque linear, centro integrado de serviços de saúde, 
empresa de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e loteamentos para habitação unifamiliar e multifamiliar. Para 
além do Anel Viário contorno Sul: condomínios fechados e preservação da Mata Santa Tereza, p. 37 do Projeto. 

 

Assim o Plano Diretor indica que a cidade deve ser composta por um conjunto de 
Unidades de Ocupação Planejada, organizadas e distribuídas no território em função 
da localização e do desenvolvimento de Sub-Centros de Bairro. 

As Unidades de Ocupação Planejada são porções de área infra-urbanas, auto-
sustentáveis em  relação às necessidades básicas do cidadão, caracterizadas pelo 
uso misto e densidade de ocupação diferenciados. Em outras palavras, cada Unidade 
de Ocupação Planejada deve ser dotada com tipologias variadas de habitação 
[horizontais e verticalizadas], atividades comerciais e de serviços relativos às 
necessidades cotidianas da população, abrigar as pequenas indústrias compatíveis 
com uso residencial, oferecendo assim maiores oportunidades de emprego, áreas de 
lazer, bem como equipamentos sociais ligados à saúde e à educação. 

Unidades de Ocupação Planejada devem estar distribuídas na malha urbana de forma 
a configurar um raio de abrangência de cerca de 500m, fazendo com que os cidadãos 
possam sair de casa e atingir suas atividades complementares a pé, o que diminui a 
necessidade de viagens na cidade, desafogando o sistema de circulação e de 
transporte. Assim, a organização destas unidades baseia-se na criação ou no reforço 
da estrutura física da comunidade local. 

As áreas comerciais e de serviços devem localizar-se, preferencialmente, ao longo 
dos limites das Unidades de Ocupação Planejada, próximas do sistema viário 
principal, de forma que a união de tais áreas, de duas ou mais unidades, constituam 
Sub-Centros de Bairro, onde estarão localizadas as atividades comerciais e de 
serviços que, por seu caráter especial ou esporádico, não fazem parte das 
necessidades diárias, e por isto atenderão a uma população maior. Os Sub-Centros 
de Bairro deverão estar situados a uma distância média de 1.000 [mil] metros das 
áreas habitacionais, e serão acessíveis por transporte coletivo e individual. 
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Estabelece-se assim uma estrutura urbana descentralizada, uma evolução natural da 
cidade existente hoje, mas com o poder de organizar e nortear o futuro 
desenvolvimento, que se baseia em dois conceitos básicos: eficiência e apropriação 
democrática do espaço. 

CULTURA, LAZER E TURISMO 

A Cultura, o Lazer e o Turismo ressaltam, integradamente, a riqueza do município não 
somente em relação às suas potencialidades mas especialmente em relação ao 
elenco de locais, oportunidades e oferta existente que necessitam de um tratamento 
compatível, o que ampliará em muito as opções para a população. 

Complexo Educandário 

Maior área vazia urbana, com excelente qualidade topográfica e importante mata no 
topo da colina ali existente. 

Local apropriado para a introdução do conceito de urbanização planejada, em parceria 
com iniciativa privada. 

Teatro Pedro II 

Referencial histórico e cultural da cidade, o Teatro Pedro II, restaurado, deverá 
significar a recriação de um instrumento essencial na área da cultura com o potencial 
gerador que representa e ponto fundamental de identidade da própria cidade, em sua 
área central. 

A Indústria do Turismo 

A partir de meados do século XX o movimento turístico adquiriu proporções tão 
colossais que se torna impossível ignorar toda a sua importância. O deslocamento de 
milhões de pessoas, influenciando-se ou deixando-se influenciar por outras culturas, 
deixando atrás de si enorme soma de divisas, evidentemente, tornou-se um fenômeno 
social de grande significação; sem dúvida alguma, o turismo constitui um fenômeno 
socioeconômico dotado de uma dinâmica evolutiva em incessante progresso. 

O Plano Diretor de Ribeirão Preto, no capítulo sobre Desenvolvimento Econômico, 
Científico e Tecnológico, indica o turismo como uma atividade econômica de especial 
interesse face ao seu potencial de desenvolvimento para o município. Obviamente, 
deve ser elaborado um plano de turismo que aponte para a criação em Ribeirão Preto 
de um Núcleo de Turismo, cientificamente planejado, tendo por finalidade implementar 
a Indústria do Turismo. Para que isto aconteça, é indispensável um aprofundamento 
analítico dos aspectos econômicos, ecológicos, históricos, políticos e socioculturais, e 
as formas como esses aspectos se relacionam mutuamente. 

Como passo inicial na elaboração e respectiva implantação de um plano de turismo, 
deve-se atentar para os seguintes procedimentos: 

1 Identificação das potencialidades e possibilidades que o Município oferece para o 
seu desenvolvimento a médio prazo. 

2 Prever, mediante uma metodologia científica, os limites gerais de desenvolvimento 
turístico, assim como os meios coadjuvantes necessários. 

3 Identificar os interlocutores, buscando a criação de uma Câmara de 
Desenvolvimento Turístico, reunindo o tripé do turismo: 
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Infraestrutura: constituindo-se de todos os recursos naturais, paisagísticos, 
geográficos, históricos, culturais, de lazer, sistema de comunicações e transporte; 

Estrutura: notadamente, os agentes de viagem e turismo, transportadores, 
companhias aéreas, hotelaria, enfim, todos os serviços envolvidos; 

Superestrutura: os órgãos públicos, juntamente com o elenco de leis, normas e 
incentivos, que movem a indústria turística. 

4 De posse dessa perspectiva que engloba e integra toda a problemática da indústria 
do turismo, surge a necessidade de se identificar, em cada área, as condições 
específicas que assegurem, desde o início, a implantação de qualquer planejamento 
que vise o desenvolvimento de nossa indústria turística; tais dados permitirão 
quantificar a oferta e a demanda, procedimentos indispensáveis para concretizar um 
estudo de viabilidade econômica. 

É bem verdade que, independente de qualquer análise mais profunda, Ribeirão Preto 
apresenta todas as condições para o desenvolvimento de uma indústria turística forte, 
priorizando o turismo de negócios e, como subproduto, o turismo cultural e de lazer. 
Além disso, é de fundamental importância insistir na excelência integradora do 
turismo, com forte dimensão sociológica, concretizando na sociedade uma verdadeira 
interação de solidariedade social. 
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Figura 12 - Croqui de parque proposto na Av. do Café, entrada da USP/HC, p. 41 do Projeto. 

 
Figura 13 - Croqui de Parque Linear Ulisses Guimarães, proposta que contempla a marginal das vias expressas, 
ligação com Anel Viário / Via Norte e Terminal de Petróleo [ao fundo, próximo ao Anel Viário], p. 43 do Projeto. 

 



ANEXO 1 - RIBEIRÃO PRETO 2001 - AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

467 
 

MEIO AMBIENTE / LAZER / PAISAGISMO 

Parques Lineares 

As áreas de Preservação Permanente do Município, previstas pelo Código Florestal 
[Lei no 4.771/65, alterada pela Lei no 7.803/89] encontram-se em grande parte 
degradadas, sendo o seu reflorestamento uma ação necessária e urgente. 

A manutenção de reservas de vegetação nativa é importante para o equilíbrio 
ecológico, garantindo a preservação da fauna e flora, áreas de recargas do aquífero, 
diminuição de processos erosivos e outros. A vegetação ciliar assume papel ainda 
mais importante, não só na preservação de recursos hídricos e proteção do solo, mas 
também como corredor ecológico para dispersão de fauna e flora. 

Ao longo das áreas do parque, as matas existentes tornam-se alvo de preservação 
permanente e com uso controlado. Para refazer as matas ciliares é necessário adotar 
procedimentos técnico-científicos, orientar a adoção das essências nativas. Isto 
poderá determinar um novo ambiente e uma nova paisagem. 

 
Figura 14 - Croqui do Parque Linear Córrego dos Campos: proposta mostra lagoas de contenção, p. 45 do Projeto. 
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Arborização – Elemento Formador da Paisagem Urbana 

Geomorfologicamente, a cidade de Ribeirão Preto localiza-se em uma região 
deprimida, circundada por áreas mais elevadas. Esta característica física, que impõe 
limitações a circulação de massas de ar, associada a escassez de vegetação, 
estimula temperaturas médias mais elevadas. 

Pode-se entender a cidade com ocupação urbana e uniforme, modificada por 
concentração de edifícios altos, agrupados em locais bem localizados visualmente na 
paisagem. 

A partir da entrada atual da cidade pela Via Anhanguera ou pela nova entrada, pode-
se aos poucos perceber sua dimensão e evidente homogeneidade urbana. São 
elementos paisagísticos importantes da cidade as matas do Bosque Fábio Barreto, do 
Educandário e a de Santa Teresa. 

Estes exemplos de matas remanescentes podem sugerir um projeto de paisagismo 
perimetral para a cidade. 

Nas áreas mais elevadas, adjacentes à cidade universitária e nos perímetros das 
bordas mais elevadas, deve-se estabelecer locais para  implantação de bosque de 
guapuruvus, com função de abrigar a cidade, marcando visualmente estas partes mais 
altas. 

Grupos de palmeiras imperiais, ou reais, em todos os sub-centros urbanos como 
indicadores visuais destes centros na cidade, como os renques de palmeiras imperiais 
usados na Avenida Jerônimo Gonçalves. 

Esta tradição da cidade deve ser repetida em outras avenidas e inclusive na extensão 
da mesma. 

Flamboyant, outra árvore característica da cidade, também deve ser repetida 
especialmente em lugares de comércio, com amplitude suficiente para absorver o seu 
porte, identificando estes setores, florindo no Natal. 

Quanto ao paisagismo de menor porte, implantado nas áreas da cidade, não foram 
consideradas as diferenças de lugares para caracterizá-los. Como consequência 
praças rotatórias que deveriam definir lugares, na verdade, não têm tratamento algum, 
em sua maioria. Para essas praças, maciços de acalifas, alpínias, agaves, bromélias, 
entre outras podem ajudar a formar jardins diferenciados. Nas praças já sombreadas, 
introduzir euterpes edules [palmito] em maciços. 

Para restabelecer a memória, fazer referência ao Cofea Arabia [café] como elemento 
de jardim. Para atrair pássaros: calabura, jambolão, pitangas, amoras, uvaias, etc. 

Na entrada da cidade, ordenar plantações de cana organizadas paisagisticamente em 
forma de "damas" para fazer a passagem das plantações de cana, em enormes 
extensões no percurso da estrada, para a área urbana de Ribeirão Preto que tem, na 
agroindústria canavieira uma das suas principais definições. 

Rio Pardo 

Extensão: 537 km [437 km no Estado de São Paulo] 

Nascente: Serra do Cervo, em Ipiúna [MG] 

Desemboque: Rio Grande, em Colômbia [SP] 



ANEXO 1 - RIBEIRÃO PRETO 2001 - AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

469 
 

Área de drenagem: 34.960 km2 

Abrangência: 39 cidades [30 municípios no Estado de São Paulo] 

População abastecida: 1.012.444 habitantes 

Propostas a desenvolver: 

Área de lazer público; 

Convênio com municípios vizinhos; 

Equipamentos diferenciados e distribuídos quando da divisa com outro Município 
[parcerias]; 

Áreas para camping; 

Áreas para barcos; 

Clubes de pesca; 

Viveiros de peixes; 

Programar eventos com passeios de caiaque; 

Recuperação da Flora e Fauna; 

Consórcios Municipais. 

Para implementação destas propostas será indispensável a despoluição do Rio Pardo 
à montante. 

PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO 

De acordo com a Constituição Federal que privilegia uma Política Urbana que 
desenvolva as funções sociais da cidade, garantindo o uso social da propriedade, o 
programa de reurbanização previsto no Plano Diretor, com suas diretrizes específicas, 
indica que a produção e a organização do espaço físico será feito com disciplina e 
ocupação adequada. Para tanto, o Projeto Ribeirão 2001 destaca os seguintes pontos 
prioritários: 

ORDENAMENTO FÍSICO-ESPACIAL 

O ordenamento far-se-á obedecendo uma política que discipline o uso e a ocupação 
do solo, respeitando os vetores de crescimento e adensamento, conforme os 
parâmetros urbanísticos da Política Urbana expressa no Plano Diretor. Isto implica que 
o processo de produção do espaço construído seja adequado à capacidade de 
atendimento da infraestrutura básica e do sistema viário, respeitando a Política de 
Preservação do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico. 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

O município possui um corpo de leis disperso que precisa ser revisto sem o que torna-
se difícil implementar e viabilizar as intervenções que se fazem necessárias. 

A partir dos estudos do Plano Diretor, é a seguinte a legislação que necessita de 
análise, reformulação, simplificação e consolidação: 

Lei de Zoneamento - Uso e Ocupação do Solo 
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Lei do Parcelamento do Solo 

Lei do Plano Viário 

Código de Obras 

Instrumentos Urbanísticos Complementares: 

- Código do Meio Ambiente 

- Lei do Perímetro Urbano e de Expansão Urbana 

- Solo Criado e a Outorga Onerosa do Direito de Construir 

- Operações Urbanas 

- O Fundo de Desenvolvimento Urbano 

- Parcelamento ou Edificações Compulsórias 

- Taxação Progressiva e a Desapropriação 

- Laudo de Vistoria das Edificações e a Contribuição de Melhoria 

- Criar as ZEIS - Zonas Específicas de Interesse Social 

- Legislação Específica de Preservação de Bens Culturais 

Este corpo de Leis Urbanísticas necessita de revisão e consolidação a curtíssimo 
prazo, sob pena de inviabilizar mudanças que o Executivo pretenda fazer na trama 
urbana do município. 

Consequentemente, paralelo à Legislação Básica, os instrumentos urbanísticos 
complementares constituem o fundamento para viabilizar projetos de parceria da 
administração municipal com a iniciativa privada. Vale reiterar a importância das 
parcerias, pois, além do poder público não ter condições de sozinho executar o 
programa de reurbanização, a participação da iniciativa privada confere ao processo o 
sentido mais pleno de administração democrática, tornando mais concreto e 
transparente o verdadeiro espírito de gestão solidária. 

Infraestrutura Urbana 

Classificam-se como construções de infraestrutura urbana aquelas que fornecem à 
Estrutura Urbana os meios de levar os Serviços Públicos até aos usuários. Assim 
sendo, pode-se enquadrar como construções de infraestrutura urbana, as redes de 
água, esgoto, luz, força, telecomunicações etc.; as vias para pedestre, automóveis, 
etc.; pontes e viadutos urbanos; caixas d´água e reservatórios; parques e jardins, bem 
como todo e qualquer mobiliário urbano como pontos de ônibus, bancos de jardins, 
bancas de jornais e informações, floreiras, postes de iluminação, placas de sinalização 
de ruas, caminhos e informações em geral, etc. 

A construção de infraestrutura urbana está ligada diretamente ao Modelo Político de 
Desenvolvimento Urbano, ou seja, as prioridades de execução das obras, bem como 
suas características, estabelecidas através da estrutura de poder da cidade, que por 
sua vez estabelece e conduz sua respectiva Gestão Política e Técnica que não deve 
privilegiar os interesses privados em detrimento dos interesses coletivos. Assim, áreas 
urbanas são, na maioria das vezes, valorizadas sob o ponto de vista comercial após a 
execução de obras de infraestrutura, sendo que nem sempre os benefícios desta 
valorização são coletivizados. É através deste processo de segregação que as 
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periferias das cidades ficam extremamente prejudicadas e carentes de uma melhor 
base para instalação de uma eficiente e completa Rede de Infraestrutura Urbana e 
Serviços Públicos. 

Portanto, tal qual para os Equipamentos Urbanos de Uso Coletivo e as Habitações, 
temos também que pensar o processo de desenvolvimento urbano como uma 
POLÍTICA SOCIAL. É preciso deixar claro que existe uma integração muito forte das 
Políticas Sociais, Rede Integrada de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos com o 
Modelo de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, que permita, principalmente, o 
Desenvolvimento Humano.   

SISTEMA VIÁRIO - OBRAS INDICADAS 

As características de Ribeirão Preto como polo comercial e de prestação de serviços 
têm atraído, cada vez mais, um considerável público consumidor proveniente de 
cidades vizinhas, além de abrigar um quarto de sua população urbana só na área 
estudantil, graças as inúmeras opções que a cidade oferece no setor da educação. 

Tais fatores, somados ao crescimento natural da cidade, exige continuidade no 
sistema viário principal, com soluções técnicas amplas, tratando a malha como um 
todo, evitando soluções pontuais, eliminando os estrangulamentos e/ou 
descontinuidades existentes. 

Como decorrência das recomendações e sugestões contidas no texto do Plano de 
Ação, do Plano Diretor na sua justificativa técnica e considerando-se a urgência de 
uma intervenção imediata no sistema viário da cidade, vem a seguir descrita e 
comentada a lista de obras a serem executadas a curto e médio prazo: 

1 Avenida Francisco Junqueira 

Trecho entre Av. Jerônimo Gonçalves e Av. Independência - Tráfego lento e 
sobrecarregado. 

Lado Par 

Inversão da mão da Rua Visconde do Rio Branco no mesmo sentido da Avenida com 
preferência de tráfego, proibição de estacionamento em um dos lados, duas faixas de 
tráfego, sinais sincronizados com a Avenida. 

Lado Ímpar 

A - Mesmo tratamento das Ruas Monsenhor Siqueira, Camilo de Matos, Henrique 
Dumont, Daniel Kujaswki, entre as Avenidas Independência e Plínio de Castro Prado. 
Alargamento da Rua João Ramalho entre Rua Monsenhor Siqueira e Rua Camilo de 
Matos 

B - Duplicação da Avenida Capitão Salomão dando continuidade de fluxo entre a Av. 
Treze de Maio e Av. D. Pedro I. 

Lado Par 

Entre Av. Plínio de Castro Prado e Av. Nove de Julho, retomada das áreas públicas, 
ocupadas, hoje, por proprietários lindeiros, para alargamento e ou implantação de 
pista paralela a pista da avenida. [nas áreas já construídas retirada da calçada e 
implantá-las dentro da construção em comum acordo com o proprietário ocupante da 
área pública]. 

Enchentes: Avenida Francisco Junqueira  
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Para se prevenir enchentes na área central ao longo dos Córregos do Retiro e 
Ribeirão Preto, deverá ser adotada a não canalização por calhas estreitas, pois a 
canalização diminui a capacidade de armazenamento de água. 

Com a não canalização as áreas baixas são aproveitadas com base na legislação 
Federal de proteção a mananciais, criando-se espaços, por meio de barreiras 
projetadas [destinados a represar as águas de chuvas nas lagoas]. 

 
Figura 15 - Perspectiva da proposta para a Avenida Francisco Junqueira com Jerônimo Gonçalves, p. 59 do Projeto. 

 

2 Avenida Jerônimo Gonçalves 

Intervenção Imediata: 

- Saturada por veículos pesados, ônibus interurbanos e caminhões de carga, e grande 
número de bicicletas. 

Médio Prazo 02 anos: 

A - Transferência da rodoviária para área do Educandário próximo ao Parque 
Permanente de Exposições. 
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B - Abertura da Av. Rodrigues Alves,  levando o tráfego da Av. Francisco Junqueira e 
Via Norte direto à Av. de Contorno do Parque Maurílio Biagi. 

Curto Prazo: 

A - Complementação do sistema da Av. de contorno do Pq. Maurílio Biagi; 

B - Inversão da mão de direção da Rua Castro Alves; 

C - Retirada dos veículos pesados de carga, obrigando-os a estacionar nas 
proximidades; 

D - Implantação de preferencial da Rua José Bonifácio como opção de tráfego paralelo 
à Avenida; 

E - Recuperação do paralelepípedo conforme Avenida Nove de Julho; 

F - Implantação de ciclovias no passeio central retirando-as do leito carroçável, desde 
o Parque Maurílio Biagi até a Rotatória Amim Calil. 

Intervenção Geral: 

- Revitalização da Baixada; 

- Revitalização Mercado; 

- Mudança da Rodoviária. 

 
Figura 16 - Perspectiva da Avenida Jerônimo Gonçalves: proposta, p. 61 do Projeto. 

Todas estas questões se interligam e a solução deverá ser única, segundo análise 
abaixo: 

- A confluência dos dois Córregos, Ribeirão Preto e Retiro, foi o ponto de origem de 
Ribeirão Preto ["Entre Rios"].  
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Por sua situação geográfica, quase perpendicular entre si, deu origem a malha viária 
da cidade, também ortogonal.  

A Região é baixa e bastante plana requerendo grande extensão ao longo das duas 
avenidas para conseguir implantar um sistema de cruzamento em desnível, o que, se 
acontecer, irá transferir o ponto de conflito para o cruzamento da Av. da Saudade e 
Castro Alves. 

A solução é a criação de alternativas de tráfego 

Adotar: 

- Duplicação da Rua Rodrigues Alves; 

- Inversão de mão na Rua Castro Alves; 

- Revitalização da Avenida Jerônimo Gonçalves 

Adotar: 

- Recuperação de paralelepípedos [conforme avenida 9 de julho]; 

- Retirada dos veículos pesados; 

- Implantação de ciclovia em um dos passeios centrais; 

- Afastamento da guia junto das Palmeiras Imperiais; 

- Tratamento paisagístico ao longo das Palmeiras Imperiais; 

- Valorização do pedestre - transformando a Avenida nos finais de semana em área de 
lazer. 

- Recuperação da Baixada 

Adotar: 

- Valorização dos imóveis históricos com incentivo a elaboração dos miolos de 
quadras e recuperação das fachadas; 

- Recuperação dos paralelepípedos; 

- Implantação de calçadão se [após] pesquisa indicar; 

- Estudo de tráfego do quadrilátero central como um todo [entre as 04 avenidas - 
estudo existente no Planejamento]; 

- Recuperação do Mercado Municipal 

Adotar: 

- Reformulação de pisos internos dentro de padrões de higiene sanitária; 

- Melhoria de iluminação natural sem incidência de raios solares; 

- Revisão nas redes de água, esgoto e energia elétrica; 

- Reformulação dos sanitários públicos; 

- Melhoria no entorno com possibilidade de maior número de vagas. 
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- Mudança da Rodoviária 

- Um fator importante para a liberação de tráfego nas Avenidas centrais é a retirada de 
grande número de ônibus intermunicipais que por ali trafegam. 

O deslocamento da Rodoviária para um ponto mais próximo da Rodovia Anhanguera 
irá contribuir para sua melhoria e consequentemente do tráfego na área central. 

É necessário lembrar que deverão existir transportes públicos eficientes em todo o 
horário de funcionamento da Rodoviária, dando condição ao usuário de se locomover 
por toda a cidade. 

Os ônibus interurbanos poderão tangenciar em alguns pontos da área central antes de 
chegar a Rodoviária e sua saída se daria direto para a Via Anhanguera. 

Como local para a nova Rodoviária indica-se a área situada junto a Av. Oscar de M. 
Lacerda necessitando, para tanto, da implantação do sistema viário principal no 
grande vazio urbano criado pelo Complexo Educandário. 

 

Figura 17 - Croqui com propostas para recuperação da Baixada: o desenho mostra, entre outras, a abertura de uma 
nova avenida [Av. Rodrigues Alves], para desafogamento do trânsito na área da 'baixada'. O desenho destaca ainda a 
localização da chopperia Pinguim, o calçadão da Rua General Osório, o Hotel Brasil e a 'revitalização' da Baixada e do 
Mercado Municipal. Tem como eixo a recuperação da Av. Jerônimo Gonçalves [com ciclovia, valorização do pedestre 
e extensão do Parque Maurílio Biagi]. Coloca a localização do CDHU [ao fundo desta, no desenho] a POLTEC 
[incubadora de empresas], na saída para Sertãozinho - paralela à Via do Café / USP e, ainda, a Via Norte, com a 
Cerâmica São Luiz em destaque. O chamado 'centro histórico', no encontro do Retiro Saudoso e Ribeirão Preto, 
também é colocado como local de ação na área, p. 63 do Projeto. 

 

3 Avenida Nove de Julho 

Curto Prazo: 

A - Ligação ascendente da Caramuru para Nove de Julho pela Av. Santa Luzia; 

B - Ligação descendente da Avenida Nove de Julho por meio de Obra de Arte sobre o 
reservatório do DAERP na Rua Amador Bueno ligando ao final da Rua Saldanha 
Marinho; 
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C - Preferenciais nas duas ruas paralelas, lado par e lado ímpar da Avenida com 
mesmo sentido de direção e sinalização, semaforização sincornizada com a Avenida 
Nove de Julho, ruas João Penteado e Bernadino de Campos. 

Proibição de estacionamento em um dos lados e duas faixas de tráfego. 

 
Figura 18 - Esquema de ligações da Avenida Nove de Julho com Avenida Caramuru: abaixo Pq Maurílio Biagi e, 
acima, Av. Nove de Julho, Sociedade Recreativa de Esportes e Pedreira da Avenida Sta Luzia, p. 65 do Projeto. 
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4 Avenida Independência 

Curto Prazo: 

A - Mesmo tratamento nas ruas paralelas, esquerda e direita da Avenida, Rua Olavo 
Bilac, Albuquerque Lins, Rua Floriano Peixoto e Nilo Peçanha; 

B - Abertura a curtíssimo prazo da ligação do conjunto C.D.H.U. à Av. Caramuru pela 
área do Hospital Santa Tereza. 

5 Avenida da Saudade 

Curto Prazo: 

A - Legislação proibindo edificação [ou exigindo recuo de 6,50 metros] do alinhamento 
do imóvel para futuro alargamento da avenida [recuo de 22,5m do eixo da avenida] 
para reformas e/ou novas construções. Estudar mecanismo de incentivo, IPTU [zero] 
da faixa de recuo, com direito a compra pela Prefeitura da faixa necessária para a 
avenida. Direito de construção [%] sobre a área total do lote original. 

6 Rua São Paulo 

A - Proibição de estacionamento em um dos lados, duas faixas de tráfego, 
deslocamento das linhas de ônibus para outra via [estudo de viabilidade]. 

Sinais sincronizados com a avenida Saudade. 

7 Avenida Treze de Maio 

Curto Prazo: 

A - Reformulação do entroncamento com a Rua Ermelinda Conrado e Rua Batatais. 

Médio Prazo: 

A - Continuidade [alargamento] da avenida Capitão Salomão ligando a Via Norte. 

8 Rua Capitão Salomão 

Curto Prazo: 

- Início de processo de desapropriação 

Médio Prazo: 

- Duplicação da avenida 

9 Rua Goiás 

- Soluciona com a duplicação da Av. Capitão Salomão 

10 Avenida Presidente Vargas 

A - Estudo de reformulação dos entroncamentos ao longo da Avenida priorizando o 
fluxo da mesma, valorizando o seu uso comercial e preservando as áreas residenciais 
lindeiras; 

B - Mudança do semáforo da Rua Nélio Guimarães para o balão da Avenida 
Presidente Vargas com Av. João Fiúza; 
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C - Ligação da Av João Fiúza com a Av. Pres. Vargas lado ímpar [áreas das Ursulinas] 

11 Rua Arnaldo Victaliano e Avenida Maria de Jesus Condeixa 

Curto Prazo: 

A - Abertura da Av. dos Catetos [Av. Parque] 45m de cada lado do córrego, com 
implantação de parque linear e lagoas de regularização de cheia, até a nascente do 
córrego e com 40m de largura total da nascente até a Av. Leão XIII; 

B - Abertura da Avenida Maria de Jesus Condeixa da Rua Arnaldo Victaliano até a 
Avenida Francisco Junqueira. 

12 Avenida Portugal 

Curto Prazo: 

A - Reformulação do entroncamento com a Av. Senador Cesar Vergueiro 

B - Mão única no trecho da Santa Cruz compondo um binário com a Rua Humaitá a 
partir da Avenida Senador Cesar Vergueiro. 

C - Complementação da marginal da Via Sudeste lado par desde a Rua Jácomo 
Toneto [Vila Seixas] até a City Ribeirão. 

13 Rua General Câmara e Avenida Maestro Herve Cordovil 

Curto Prazo: 

A - Legislação quanto a recuo obrigatório [10m para cada lado] ao longo da Rua 
Tapajós, prevendo alargamento desde a Av. Maestro Herve Cordovil até a Av. 
Paranapanema; 

B - Medida paliativa: proibição de estacionamento, faixa exclusiva para ônibus, duas 
faixas de tráfego de veículos. 

C - Mesmo tratamento para Rua Tapajós. 

Longo Prazo: 

A - Implantação da Av. Tapajós 

14 Rua Américo Batista 

Curto Prazo: 

A - Legislação para recuo de 5m de cada lado para alargamento da via passando a 
ser uma via de coleta com 23m de largura. 

B - Estudar seus pontos de estrangulamento, e nas paralelas. 

Longo Prazo: 

- Implantação da Via 

15 Avenida D. Pedro I 

 Curto Prazo: 

A - Reformular e implantar desvio da Fepasa; 
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B - Ligação da Via Expressa oeste ao longo da Av. Rio Pardo ligando a Via Norte até a 
Rua Pará e da Rua Tapajós até a Av. Luiz Galvão César por trás da área da Coca-
Cola. 

Médio Prazo: 

A - Abertura da pista esquerda da Av. Rio Pardo ao longo da Estrada de Ferro. 

Longo Prazo: 

A - Implantação do desvio ferroviário [ramal de Sertãozinho] por fora do Anel Viário a 
partir do terminal de Petróleo;  

B - Retirada da Estrada de Ferro e implantação da Via Expressa Oeste. 

16 Avenida Thomáz Alberto Whately - Ligação entre a Vila Elisa e Parque 
Industrial Tanquinho 

Curto Prazo: 

A - Execução de viaduto sobre a Fepasa com previsão de passagem inferior das 
marginais da Ferrovia; 

B - Execução da 2a pista entre Av. Brasil e Fepasa. 

17 Avenida Antônio Diederichsen 

A abertura e pavimentação entre a Avenida Nove de Julho e Avenida Francisco 
Junqueira será a alça de interligação para a Avenida Costabile Romano e Via 
Sudeste, sentido centro bairro; 

A dimensão do canteiro da Av. Antônio Diederichsen possibilitará a criação de áreas 
de estacionamento para os veículos que hoje usam a Av. 9 de Julho. 

18 Avenida Costa e Silva 

Médio Prazo: 

A - Duplicação entre a Rua Flávio Uchoa e Rua Pernambuco; 

B - Implantação de ciclovia na calçada de pista lado ímpar  

Longo Prazo: 

A - Desapropriação do canteiro central entre a Rua Patrocínio e Avenida Capitão 
Salomão ao longo da Rua Silveira Martins e Avenida Costa e Silva. 

19 Avenida Antônio e Helena Zerrenner 

Curto Prazo: 

A - Legislação para recuo das construções ao longo da Rua Visconde de Taunay e 
Rua dos Migrantes, dando acesso à Avenida Monteiro Lobato por meio do viaduto 
sobre a Via Bandeirante, interligando assim os bairros de Vila Virgínia e Vila Tibério, 
viabilizando linhas circulares do transporte coletivo [passe pontual]. 

20 Avenida Paranapanema 

Curto Prazo: 
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A - Abertura e pavimentação do trecho entre a Avenida Antônio e Helena Zerrenner e 
Rua Espírito Santo; 

B - Legislação quanto a recuo de construção para implantação de avenida desde a 
Rua Espírito Santo até a Rua Carlos de Campos. 

Médio Prazo: 

- Execução da 2a pista até a Carlos de Campos, acesso para a USP e H.C. 

21 Rua Francisco Buonviccioni 

A - Legislação para desapropriação 

B - Duplicação da via desde a Av. João Goulart até a Via Norte. 

NOTA: Casagrande Lopes e outros ligando à Av. Thomáz Alberto Whately, dando 
acesso à nova Rodoviária e permitindo a implantação de linhas circulares de ônibus 
[passe pontual]. 

22 Avenida Paris 

Curto Prazo: 

A - Legislação para alargamento da via ao longo da Rua Aliados e Rua Rio Maroni 
desde o Córrego Tanquinho até o Córrego de Campos; 

B - Duplicação da Rua Aliados onde hoje já é público, entre Rua XI Agosto e Av, da 
Saudade. 

C - Retomada da área doada a creche junto a Av. da Saudade em área destinada a 
duplicação da avenida, inclusive, hoje, com uso indevido. 

Médio Prazo: 

A - Processo de desapropriação 

B - Abertura da via; 

C - Sistema de vias na área do Educandário. 

NOTA: Ligação importante entre os conjuntos Alexandre Balbo, José Sampaio a Nova 
Rodoviária. 
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            Figura 19 - Proposta para 'nova' entrada da cidade: a Via Expressa Sudeste, p. 71 do Projeto. 

 

23 Via Expressa Sudeste  

Avenida de acesso Anhanguera / Centro 

Entrada Monumental da Cidade 

O sistema de vias implantado pelo DER, ao longo do córrego do Retiro Saudoso, será 
um indutor de desenvolvimento. 

O adensamento ao longo das áreas lindeiras à via irá provocar: 

A - diminuição na área de absorção de Águas Pluviais, concentrando-se no Córrego 
do Retiro; 

B - maior fluxo de veículos com manobras e estacionamentos para acesso às 
propriedades. 

O adensamento ao longo da via, se permitido sem o cuidado da implantação das vias 
marginais de trânsito local, irá gerar problemas idênticos aos existentes hoje na 
Avenida Francisco Junqueira. 

Esta via se tornará o principal acesso pela via Anhanguera, pois será a primeira no 
sentido São Paulo-Ribeirão, além de receber todo o fluxo dos Conjuntos Habitacionais 
do Sul da cidade e dos bairros da City, Ribeirânia e Santa Cruz; 

C - Necessidade de espaço para criação de lagoas de regularização de enchentes, 
lagoas secas; 
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D - Necessidade de implantação imediata das vias marginais de via expressa para 
evitar estrangulamento de tráfego como acontece hoje na Francisco Junqueira; 

E - Criação de um grande parque linear arborizado e equipado; 

F - Valorização dos espaços de fundo de vale; 

G - Esta ligação irá desafogar a Av. Castelo Branco e Treze de Maio, bem como 
deverá diminuir o tráfego de veículos pelo centro de Bonfim Paulista que demandam a 
região de Araraquara e São Carlos; 

H - Ligação direta entre o Fórum e o Centro da Cidade, com a execução de duplicação 
da Av. Pres. Kennedy no bairro Ribeirânia. 

24 C.D.H.U. 

Com a entrega e ocupação dos apartamentos do CDHU, será provocado um grande 
fluxo de veículos-dia na Avenida Independência, o que acarretará congestionamento 
intenso nas avenidas Independência, Nove de Julho e parte Alta do Centro. 

O que hoje já vem acontecendo nos horários de pico, irá se estender por todo o dia e 
com maior intensidade. 

É de extrema importância que sejam adotadas as seguintes medidas: 

1o Levantamento Planialtimétrico dos fundos de vales Santa Tereza x Jardim Flórida - 
Flórida, Califórnia x Alto da Boa Vista, a partir das locações de quadras lindeiras; 

 2o Negociação com área do Hospital Santa Tereza [Estado] e Jardim Flórida [empresa 
Engindus]; 

3o Projeto das lagoas de contenção ao longo dos vales [estudo preliminar / Secretaria 
do Planejamento]; 

4o Implantação da marginal da área do Santa Tereza ligando o Conjunto Habitacional 
do CDHU à Avenida Caramuru; 

5o Duplicação da Avenida Caramuru desde a Avenida João Fiuza à Avenida Luzitana; 

6o Reformulação da rotatória na Avenida Luzitana x Avenida Caramuru, permitindo 
continuidade de fluxo ao longo da Avenida Luzitana; 

7o  Reformulação da pista lado ímpar da Avenida Caramuru no trecho que a mesma 
coincide com a Avenida Manir Calil [a pista está deslocada do alinhamento dos 
imóveis]. Tal reformulação irá propiciar uma melhor solução de entroncamento com a 
Avenida de fundo de Vale Flórida x Alto da Boa Vista; 

8o Execução das pontes na Avenida Independência junto ao CDHU e execução da 
pista no Residencial Florida, divisa do Santa Tereza; 

9o Abertura da Avenida Fernando Ferreira Leite desde o Loteamento Califórnia até a 
Avenida Caramuru; 

10o Execução das pontes na Avenida Independência, fundo de Vale Flórida x Alto da 
Boa Vista; 

11o  Paisagismo nos fundos de Vales e canteiros das Avenidas, conforme 
implantação; 
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12o Sinalização de pista e sinalização aérea, com pórticos, conforme implantação do 
projeto; 

13o A sequência de obras é necessária para induzir o morador do CDHU a usar a 
Avenida Caramuru, não sobrecarregando a Avenida Independência e Nove de Julho; 

Curto Prazo: 

A - Abertura da via de fundo de vale junto a área do Hospital Santa Tereza e Jd. 
Flórida. 

B - Reformulação e complementação da Rotatória no cruzamento da Av. Luzitana e 
Caramuru. 

C - Abertura das vias de fundo de vale entre o Jd. Flórida e Alto da Boa Vista. 

D - Reformulação da Av. Caramuru com pavimentação da pista, lado ímpar, no leito da 
Av. Manir Calil próximo ao Conj. Moema. 

E - Duplicação da Av. Caramuru entre Av. João Fiúza e Av. Lusitana. 

F - Execução das pontes nos cruzamentos da Av., Independência com a Av. Fernando 
Ferreira Leite e na Av. Independência, entrada do CDHU. 

25 Avenida Braz Olaia Costa 

- Negociação com a iniciativa privada [Sobloco e Shopping] para execução do trecho 
da avenida a ser desapropriado e executado pela iniciativa privada, ligando o final da 
avenida à área do Shopping. 

26 Avenida João Fiúza 

- Ligação da Avenida entre a Av. Presidente Vargas e área das Irmãs Ursulinas, 
negociação com a iniciativa privada [Irmãs Ursulinas] viabilizando a ligação da área 
em questão, Jd. Canadá, Jd. Iarajá e Itamarati. 

27 Avenida Pio XII 

Curto Prazo: 

A - Reformulação do balão junto a Rua Abílio Sampaio dando prioridade a Av. Pio XII; 

B - Implantação imediata de sentido de tráfego correto no local. 

28 Av Patriarca 

A abertura da Avenida Patriarca será um indutor de desenvolvimento da Vila Virgínia, 
pois este bairro tem acesso apenas em 3 pontos: um pela Rua João Guião e dois pela 
Avenida Caramuru. 

Sua implantação é de grande importância, pois proporcionará ligação entre a Vila 
Virgínia à Vila Tibério por um viaduto sobre a Via Bandeirantes, dando continuidade da 
Avenida Monteiro Lobato à Rua dos Migrantes; o desnível existente nesta região 
facilitará a implantação. 

Esta ligação também é importante para dar condições de implantação de linhas 
Circulares de Ônibus - bairro a bairro, desafogando linhas que demandam ao centro, 
provocando maior número de ônibus e baldeação de passageiros. 
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Junto a implantação da Avenida Patriarca deverá ser executada a ciclovia que parte 
do Parque Maurílio Biagi em direção aos Conjuntos Habitacionais Sudoeste, coletando 
o fluxo cicloviário da Vila Virgínia; numa 2a etapa, deverá ser executada no canteiro da 
Avenida Monteiro Lobato, uma ciclovia demandando ao Parque Ribeirão Preto. 

- Ligação dos Conjuntos Adão do Carmo Leonel, parte do Parque Ribeirão Preto e Vila 
Virgínia ao centro da cidade, por intermédio do parque Maurílio Biagi. 

- Ligação com a Vila Tibério, após a execução do viaduto sobre a Via Bandeirante. 

Curto Prazo: 

A - Duplicação e implantação da avenida; 

B - Reformulação de trecho defronte ao Conjunto Habitacional Jardim Adão do Carmo 
Leonel, pista fora de local e sub-dimensionada; 

C - Reserva de área - legislação - para a execução de viaduto ligando a Av. Monteiro 
Lobato, Av. Patriarca por elevado à Vila Tibério, Rua dos Migrantes; 

D - Duplicação e implantação do final da AV, Pio XII entre Av, Monteiro Lobato e 
Patriarca. 

Médio Prazo: 

A - Execução de Viaduto ligando a Av. Patriarca à Rua dos Migrantes. 

 
Figura 20 - Córrego dos Campos e seus afluentes, p. 77 do Projeto. 
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29 Parque Linear Córrego Campos e seus afluentes 

Integração dos Conjuntos Habitacionais, Quintino Facci II, Simioni, Jardim Heitor 
Rigon, Marincek, Maria Casagrande, Alexandre Balbo, José Sampaio Jr., Valentina 
Figueiredo, Geraldo Correia de Carvalho, Pres. Dutra. Jd. Procópio, Vila Augusto, 
Planalto Verde. 

Grande área de lazer, com arborização intensa desde a foz até a nascente do Córrego 
dos Campos, interligando os conjuntos à área da  Saúde do H.C., no Campus da USP, 
onde também deverá estar localizado o novo Zoológico. 

As áreas já públicas, ao longo deste parque, representam 818.000m2 ou 81,8 Ha, 
67,6% de um total de 1.210.000m2 ou 121 Ha, sendo apenas 32,4% de particulares. 

30 Viaduto Salgado Filho I e II 

Médio Prazo: 

- Duplicação da Rua Mogi Mirim cortando uma parte da área do Aeroporto, ligando a 
Av. Antonio da Costa Lima e Av. Brasil, atravessando perpendicular a Via 
Anhanguera, entre as Ruas Guaxupé e Jacareí. 

31 Viaduto sobre a Via Anhanguera 

Curto Prazo: 

- Ligação entre a Av. Guadalajara [Parque Ind. Lagoinha] e Av. Henry Nestlé [Vila 
Abranches]. Atendendo aos núcleos habitacionais Jardins Juliana A, Palmeiras II, 
Recreio Internacional, Vila Abranches, Parque São Sebastião, autódromo, novo 
cemitério e novo aeroporto. 

32 Via Expressa Contorno Norte [Tanquinho]. Análise por trecho 

- Trecho entre a Via Anhanguera e Avenida Clóvis Bevilacqua. 

Curto Prazo: 

A - Lado par [margem esquerda] 50% já é área pública, 50% área particular das quais 
30% possível de negociação; projetos em implantação, inclusive já com trabalho de 
acordo com proprietário e Secretaria do Planejamento, os outros 70% são áreas em 
bruto, a negociar. 

Médio Prazo: 

A - Lado ímpar [margem direita] 95% em área bruta, 5% em empreendimentos, em 
execução [prédio] 

- Trecho entre Clóvis Bevilacqua e Av. Meira Júnior 

Curto Prazo: 

A - Lado ímpar 30% área do Educandário, o qual está disposto a negociação, 5% área 
pública Jardim Cadacaan, 65% pequenos proprietários com problemas de erosão e 
acesso a cidade. 

Médio Prazo: 
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A - Lado par 100% em áreas de pequenos proprietários, com frente para a Rua João 
Bim 

- Trecho entre Avenida Meira Júnior e Avenida Quito Junqueira  

Médio Prazo: 

A - Lado par [Campos Elíseos] 

300 m em área de pequenos proprietários. 

- Trecho entre Avenida Quito Junqueira e Rua XI de Agosto 

Curto Prazo: 

- Abertura da Marginal da Via Expressa, lado par [margem esquerda]; 

- Trecho entre Rua XI de Agosto e Via Norte. 

Curto Prazo: 

- Implantação das vias marginais da Via do Contorno Norte, completando a ligação Via 
Norte - Via Anhanguera, diminuindo em parte o fluxo de veículos pela Avenida 
Francisco Junqueira, inclusive de caminhões que demandam São Paulo, saindo da 
zona norte da cidade. 

Nota: A faixa de terra com 90 m entre as duas marginais da Via Expressa será usada 
para implantação de parque linear e bacias de contenção de enchentes, regulando a 
vazão do Córrego Ribeirão Preto. As lagoas de contenção deverão respeitar a faixa 
destinada a implantação futura das vias expressas. 

 
           Figura 21 - Parque Linear Ulisses Guimarães, p. 79 do Projeto. 
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33 Via Norte 

Curto Prazo: 

A - Ligação da marginal par junto ao Conjunto Habitacional Jardim Adelino Simioni e 
Terminal de Petróleo, ligando a Avenida General Euclides de Figueiredo até o Anel 
Viário. Tal via deverá estar no mínimo 75 m da margem do canal; 

B - Lado ímpar, detalhamento e execução junto do Parque do Córrego dos Campos e 
Ulisses Guimarães; 

C - Legislação assegurando a faixa para implantação das marginais - recuo de no 
mínimo 19 m da guia hoje existente - para novas construções e ou programas. 

34 Avenida Clóvis Bevilacqua 

- Importante ligação da Avenida Castelo Branco e Via Norte, diminuindo o tráfego das 
Avenidas 13 de Maio, Meira Júnior, Rua Goiás, Rua São Paulo, de quem demanda os 
Campos Elíseos Norte vindo da região da via Anhanguera [SP]. 

Característica de via fechada sem acesso das propriedades lindeiras, cabendo análise 
e aprovação do projeto pela CPFL. 

Reivindicação antiga dos moradores da região. 

 

 

 
Figura 22 - Croqui do quadrilátero central com principais avenidas, p. 73 do Projeto. 
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35 Avenida Álvaro de Lima 

Curto Prazo: 

A - Implantação das marginais desde a Rua Guatapará até o Conjunto D´Elboux. 
Importante via de acesso à Vila Virgínia; 

A calha central [entre as marginais] deverá receber tratamento com bacia de 
regularização de enchente, respeitada a faixa de implantação de via expressa com 
uma única pista de mão dupla, 6 faixas de tráfego [3+3] devido à pouca largura 
existente, já comprometida com várias construções e proximidades da Avenida 
Caramuru. 

Longo Prazo: 

- Implantação da via expressa da Avenida João Fiúza até o Anel Viário. 

36 Quadrilátero Central 

Soluções viárias para a área central devem ser tratadas como um todo, englobando 
inclusive as primeiras duas ruas paralelas às Avenidas Jerônimo Gonçalves / 
Francisco Junqueira / Independência e Nove de Julho. 

Os serviços deverão ser implantados gradativamente e as pavimentações poderão ser 
diferentes para os diferentes tipos de usos das vias. 

Nas vias de tráfego lento poderá permanecer a pavimentação com paralelepípedo, 
podendo ser utilizada pavimentação asfáltica nas vias de maior fluxo de tráfego [anéis 
e preferenciais]. 

De acordo com estudos e pesquisas realizadas por especialistas e engenheiros no 
País, recomenda-se o uso de pavimentação articulada [caso dos paralelepípedos] em 
cidades situadas em regiões de clima quente pelas propriedades inerentes deste tipo 
de pavimentação, quais sejam: menor absorção de calor e maior permeabilidade. 

As grandes avenidas, somadas às suas ruas paralelas, comporão anel de circulação 
em direção ao centro. 

A Avenida Nove de Julho deverá ser interligada à Avenida Jerônimo Gonçalves e 
Caramuru por dois pontos: 

1 - Pista ascendente pela Avenida Santa Luzia, ligação via do aqueduto [ainda 
fechada, próxima a pedreira existente no local]. 

2 - Pista descendente por obra de arte ligando a Rua Bernardino de Campos à Rua 
Guatapará, pela área do DAERP [reservatório do Junqueira]. 

Desta maneira o anel ficará completo, liberando ruas que deverão ser usadas como 
suas preferenciais secundárias. 

No centro propriamente dito, a utilização de dois anéis, com sentidos opostos, é a 
solução viária mais própria. O primeiro anel será formado pelas ruas Saldanha 
Marinho, Lafaiete, Garibaldi e Mariana Junqueira [esta última terá seu sentido de 
tráfego invertido]. O segundo anel será formado pelas Ruas São José, Florêncio de 
Abreu, Amador Bueno e Duque de Caxias [esta última terá seu sentido de tráfego 
invertido]. É muito importante a observação que aqui se faz: nesses anéis deverá ser 
evitado o tráfego de veículos de uso coletivo. 
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A pavimentação destes anéis deverá ser asfáltica; no entanto, para a execução destes 
serviços necessário se faz a retirada do paralelepípedo atual, revisão geral das redes 
de água, esgoto e águas pluviais, evitando-se a solução de se asfaltar sobre o 
paralelepípedo existente, que não se constitui base tecnicamente recomendável, além 
de perder-se a oportunidade da revisão tão necessitada nas redes existentes. 

O paralelepípedo retirado deverá ser reaproveitado em pavimentação de outras áreas 
tais como ruas, praças públicas, estacionamentos etc. As ruas internas e adjacentes 
àqueles anéis serão ruas de estacionamento e algumas eleitas para tráfego de ônibus, 
os quais deverão apenas passar pela área central. 

As ruas que compõem os anéis, em suas continuidades fora dos mesmos, deverão 
receber tratamento idêntico de pavimentação, priorização e projetos de áreas de 
estacionamento. 

Deverá receber o mesmo tratamento as vias paralelas às avenidas, com exceção da 
Rua José Bonifácio, a qual deverá ter seu paralelepípedo recuperado por compor a 
área Histórica de Ribeirão Preto, juntamente com a Avenida Jerônimo Gonçalves. 

As ruas Visconde de Inhaúma, Barão do Amazonas, Américo Brasiliense e São 
Sebastião, fora do anel, deverão receber o tratamento de Via Preferencial Secundária, 
com diferenciação de pavimento na faixa de estacionamento [paralelepípedo] e as 
duas faixas de tráfego [asfalto]. A Rua São Sebastião, desde a Rua Álvares Cabral até 
a Avenida Jerônimo Gonçalves, deverá ser transformada em calçadão, assim como a 
Rua General Osório nos seus dois primeiros quarteirões. As ruas Campos Sales e 
Prudente de Morais, em toda sua extensão, deverão receber o mesmo tratamento das 
vias preferenciais secundárias. 

As outras ruas ou trechos de ruas do quadrilátero central deverão ter a pavimentação 
de paralelepípedo recuperada e ter uso de tráfego local, partilhado com bicicletas, 
estacionamento e pedestres. 

Para execução das obras na área central é importante frisar que todas as redes de 
água, esgoto e água pluvial, deverão ser reformuladas.  

Com adoção dos sistemas acima expostos, compatibilizados com o sistema de passe 
pontual, promover-se-á a valorização da área central adotando-se, paralelamente, na 
área do uso do solo, composição com os proprietários para a criação de shopping 
aberto, promovendo a interligação dos núcleos de quadra por intermédio do piso 
térreo dos edifícios comerciais, dando permeabilidade entre os mesmos, valorizando 
assim o comércio central com uso vinte e quatro horas. Tal valorização, somada a 
outros mecanismos de composição Poder Público e Iniciativa Privada, viabilizará a 
revitalização dos pavimentos térreos dos edifícios, possibilitando dessa maneira a 
integração de toda uma quadra, com o aproveitamento de seus núcleos centrais, 
espaços contidos [pracinhas internas], transformando a área central em um grande 
shopping a céu aberto. 
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Figura 23 - Perspectivas da Baixada: Mercado Municipal e Av Jerônimo Gonçalves, p. 75 do Projeto. 

 

  

 
 



ANEXO 1 - RIBEIRÃO PRETO 2001 - AÇÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

491 
 

 
Figura 24 - Sistema Cicloviário e relação deste com vias de automóveis e parques, p. 77 do Projeto. 

 

Sistema Cicloviário 

O Plano Cicloviário de Ribeirão Preto, desenvolvido pela CODERP [1982] e atualizado 
pela Secretaria de Planejamento [1993], contempla a cidade com uma malha de 
ciclovias, ciclofaixas e tráfego partilhado, conforme o local, disponibilidade física e 
volume de bicicleta circulante. 

Os trechos de maior tráfego de bicicletas nas horas de pico são: 

1 Avenida Jerônimo Gonçalves e cruzamento com a Av. Francisco Junqueira; 

2 Avenida Costa e Silva e cruzamento com a Av. Capitão Salomão. 

Portanto, a maior demanda é em direção à região Norte da cidade. 

É importante que os primeiros trechos de ciclovias sejam implantados onde a 
demanda é maior e seu efeito seja imediato e positivo. 

No Parque Maurílio Biagi, onde deverá ser implantado uma malha de ciclovias de 
lazer, partirá, iniciando-se pela Avenida Jerônimo Gonçalves, uma ciclovia 
tangenciando a área central em direção à região Norte, seguindo pela Avenida Fábio 
Barreto e Avenida Costa e Silva, indo alcançar os Conjuntos Habitacionais Norte por 
meio de suas derivações. Outra ciclovia mista de lazer e trabalho deverá partir do 
parque em direção à USP, e uma terceira ao longo da Avenida Patriarca tangenciando 
a Vila Virgínia em direção aos Conjuntos Habitacionais Sudoeste. 

É importante salientar que estas três ciclovias iniciais serão implantadas, ou no fundo 
de Vale - Parque Maurílio Biagi, Avenida Jerônimo Gonçalves, Avenida Fábio Barreto, 
Córrego Laureano - com declividade média de 2% [dois por cento], ou nos antigos 
leitos das Vias Férreas - Avenida Costa e Silva e Avenida Patriarca - com declividade 
máxima de 2% [dois por cento]], viabilizando um uso intenso, exigindo pequeno 
esforço dos ciclistas. 

Estas faixas assim tratadas irão proporcionar à população além do controle de 
enchente, o uso como área de lazer, surgindo então os parques lineares. 
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Canalização de Córregos 

A necessidade de contenção de enchentes no município, principalmente na área 
urbanizada, leva a Prefeitura a não adotar a canalização dos córregos, como regra 
geral, mas sim a ampliação de suas calhas, afastando ao máximo as vias de tráfego 
de seu leito, possibilitando a criação, ao longo do curso, de lagoas de regularização do 
nível d água, com retirada ao máximo dos entulhos depositados entre as duas pistas 
lindeiras. A canalização deve restringir-se a áreas onde a urbanização impede este 
objetivo. 

Outra atitude, paralela e complementar a esta é a recuperação do recobrimento 
vegetal e sua arborização, o que resultará numa diminuição da velocidade de água, 
atrasando assim o pico de enchente. 

 

 
Figura 25 - Croqui mostrando a canalização do córrego, p. 79 do Projeto. 

 
 

Atlanta: Uma Referência 

A reengenharia, ou o conjunto de ações decorrentes da necessidade premente de 
repensar e reestruturar modelos de gestão e práticas administrativas, é hoje um dos 
temas mais frequentes no processo de globalização da economia. 
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A busca da qualidade é hoje a prioridade de todos. Administradores e economistas 
dão grande ênfase aos estudos de caso e apontam como uma das tendências deste 
final de século a adoção do "benchmarking" - a identificação de experiências bem 
sucedidas como modelo ou referência para um plano de ação estratégica, visando o 
crescimento econômico com justiça social. 

A capacidade de se reconstruir é uma característica histórica da cidade de Atlanta, 
capital da Geórgia, situada no Sul dos EUA. 

Fundada em 1837, como o ponto final da Western and Atlantic Railroad, cresceu 
rapidamente com a chegada dos trilhos de outras três ferrovias. Essa cidade pujante, 
ainda nos seus primórdios, foi quase que inteiramente destruída pelas tropas da União 
comandadas pelo General Sherman em 1864, durante a Guerra Civil americana [o 
incêndio destruiu mais de 70% da cidade; passagem celebrizada pelo filme "E O Vento 
Levou"]. 

Não é por nada que o símbolo de Atlanta é a fênix - a ave mitológica que renasce das 
cinzas. A expressão latina "ressurgens" é o lema de Atlanta - significa nascer de novo. 

A História Recente 

Com objetivo de melhor entender a história do desenvolvimento urbano recente de 
Atlanta, podemos dividi-la em três blocos que abrangem um período de 
aproximadamente três décadas: 

- 1965/75: "Downtown" [a revitalização do centro] 

- 1975/85: "MidTown" [a expansão do centro] 

- 1985/95: "Edge-Cities" [a descentralização] 

1965/75: "Downtown" [A Revitalização do Centro] 

Já nos anos 70, Atlanta começa a se tornar uma referência importante para arquitetos 
e urbanistas do mundo todo. Ada Louise Huxtable, uma das críticas de arquitetura 
mais importantes dos EUA, publica um livro em 1976 onde destaca Atlanta como "a 
nova cidade americana" [Atlanta - The New American City] 

Observa como um prazo extraordinariamente curto, a cidade foi capaz de se 
reinventar. Mostra, como através de uma parceria criativa entre a administração 
pública e a iniciativa privada, a cidade enfrentou e superou, com enorme sucesso, a 
decadência, a deterioração e a perda de vitalidade da área central [Downtown]. 

A intervenção foi abrangente, excetuando-se as áreas historicamente mais 
significativas que foram preservadas e restauradas, o centro foi praticamente 
reconstruído. 

Novas torres de escritórios, integradas às áreas comerciais e de serviços de 
concepção inovadora [Peachtree Center como o primeiro grande exemplo, seguido 
posteriormente por tantos outros], um número  expressivo de novos e sofisticados 
hotéis estimulando o turismo de negócios [Regency-Hyatt, Peachtree Center Plaza, 
Hilton...], ruas recuperadas paisagisticamente, com vegetação, iluminação mais 
adequada e mobiliário urbano, novas praças e parques com muitas fontes, cascatas e 
obras de arte incentivando o uso intensivo dos espaços públicos, propiciando ainda 
facilidades para a circulação de veículos e grandes áreas de estacionamento. 
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Figura 26 - Peachtree Center.  
Fonte: 
http://paulmunsey.com/atlanta/dscn0732.jpg> 

 
Figura 27 - Regency-Hyatt. Fonte: 
<http://www.booking.com/hotel/us/hyatt-
regency-atlanta.html> 

 

1975/85: "MidTown" [a expansão do centro] 
 Projetos especiais de grande porte começaram a ser implantados: um dos maiores 
centros de convenções do mundo [World Congress Center], com pavilhões para 
realização de feiras de negócios e exposições de produtos [Merchandise Mart, Apparel 
Mart, Gift Mart e Omni Internacional, um complexo multiuso que, posteriormente 
transformou-se na sede da CNN]; um complexo esportivo, com um grande estádio 
coberto para competições e shows [Omni Coliseum para 16500 espectadores, ao qual 
veio se juntar posteriormente o Georgia Dome para 70.500 espectadores] e ainda as 
novas instalações da Georgia State University, junto aos antigos armazéns e pátios da 
ferrovia, onde foi implantada uma grande praça [Steve Polk Plaza] no que foi o centro 
histórico da cidade, onde foram implantados o museu histórico da Coca-Cola [World of 
Coca-Cola] e um grande centro de comércio e lazer [Underground Atlanta], tudo isso 
na área central, com acesso facilitado pela remodelação do sistema viário e com 
perspectivas ainda melhores de acessibilidade, garantidas pelo início das obras do 
metrô [Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority - MARTA, hoje já operando 
normalmente, com mais de 50 km de linhas]. 
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Figura 28 - World Congress Center.  
Fonte:<http://www.rentacomputer.com/press/2009/03/national
-propane-gas-association>. 

 

 
 
Figura 29 - CNN / Omni Hotel. Fonte: 
<http://paulmunsey.com/atlanta/dscn0697.jpg>. 
 

 
 
Figura 30 - Hazy Atlanta: 'skyline'. Fonte: <http://paulmunsey.com/atlanta/dscn0670.jpg>. 
 

 
 
Figura 31 - Georgia Dome & CNN.  
Fonte: <http://paulmunsey.com/atlanta/dscn0714.jpg> 

 
 
 
Figura 32 - Midtown.  
Fonte: <http://paulmunsey.com/atlanta/dscn0708.jpg>. 
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Um ponto ser destacado, em todo esse processo, é que a administração pública criou 
apenas as condições básicas, as diretrizes gerais e a infraestrutura necessária para 
propiciar o salto de qualidade, mas todo o processo de reconstrução da área central 
foi inteiramente viabilizado com recursos da iniciativa privada. 

A combinação sinergética desse conjunto de fatores resultou na maximização das 
oportunidades de negócios, atraindo capitais e novas empresas, consolidando o papel 
da cidade como o polo econômico mais expressivo do sul dos EUA. 

Com o objetivo de fortalecer ainda mais essa posição, criou-se, em 1976, a 
Corporação para o Desenvolvimento Econômico de Atlanta [Atlanta Economic 
Development Corporation - AEDC], cujo lema é "construir parcerias para o progresso" 
["building partnership for progress"], atuando como a entidade pública promotora do 
desenvolvimento no seu sentido mais abrangente, desde a promoção, o financiamento 
e a assessoria técnica para viabilizar pequenos negócios em bairros carentes até a 
identificação de oportunidades locais de grandes investimentos para  parceiros 
internacionais, expandindo consideravelmente a base tributária da cidade.  

A AEDC é uma empresa sem fins lucrativos cujo conselho de administração é 
presidido pelo Prefeito de Atlanta e composto por mais 14 membros [lideranças 
comunitárias e empresariais]. A AEDC usou como uma vantagem competitiva a 
concentração de universidades e institutos de pesquisa renomados na cidade atraindo 
investimentos e parcerias com empresas "de ponta" interessadas em se beneficiar das 
pesquisas em desenvolvimento e do repasse de tecnologia. 

Visando criar condições ainda mais atraentes para as empresas com este perfil, a 
AEDC implantou e comercializou com incentivos dois novos distritos industriais: o 
Atlanta Industrial Park e o Southside Industrial Park. 

Consolidando a infraestrutura de apoio às empresas, em 1980, o Aeroporto 
Internacional de Atlanta [Hartsfield] passou por uma reforma radical e foi 
extensivamente ampliado, sendo hoje o maior complexo aeroportuário do mundo, 
atendendo 55 milhões de passageiros/ano, fomentando, consideravelmente. o turismo 
de negócios e o volume de carga transportado por via aérea. 

Com o grande número de novas empresas atraídas para a cidade e a relativa  
saturação do centro [Downtown], em termos de adensamento e verticalização, houve 
uma expansão na direção Norte, ao longo da via expressa central [75-85], 
caracterizando a área de Midtown, onde se localizam hoje sedes de grandes 
corporações, como IBM, Coca-Cola, AT&T, em meio a grandes jardins. É o setor onde 
estão também os museus mais importantes [Robert W. Woodruff Arts Center e o High 
Museum of Art]. 

Em 1991 foi publicado nos EUA, o livro Edge City-Life on the New Frontier [Cidade do 
Contorno - A Vida na Nova Fronteira] de Joel Garreau. 
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Figura 33 - Downtown Atlanta.  
Fonte: <http://www.atlantadowntown.com/_files/images/centennial_skyline.jpg> 

 

 
 

O autor aponta uma tendência que tem se fortalecido ao longo dos últimos anos, que é 
a saída dos locais de trabalho [particularmente os escritórios] das áreas centrais para 
os novos centros, ou sub-centros [edge-cities] localizados no contorno das cidades. 
Esses sub-centros caracterizam-se como unidades de ocupação planejada, 
dimensionadas, projetadas e implantadas de acordo com as necessidades 
contemporâneas. Hoje 2/3 dos escritórios dos EUA já se localizam nas "edge-cities". 

É importante observar que o processo de descentralização só se viabilizou nos últimos 
anos em função do desenvolvimento da informática e dos meios de comunicação em 
geral. 

O desenvolvimento tecnológico mudou radicalmente os modos de relacionamento. A 
concentração, a proximidade física não é mais um pressuposto para que as empresas 
funcionem. Várias unidades de uma empresa, ou até mesmo os seus funcionários 
podem estar dispersos no espaço, mas articulados em tempo real através de uma 
rede de computadores, acessando os mesmos bancos de dados e trocando 
permanentemente informações. "Faxes" e "modems" transmitem os documentos 
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necessários. Telefones celulares e mesmo "pagers" permitem contato imediato com 
pessoas em trânsito. 

As teleconferências [reuniões entre pessoas em pontos distantes, interligadas por 
sistema de som e imagem] são hoje uma prática habitual das empresas. "Longe", hoje 
em dia, é um conceito muito relativo. 

Os únicos investimentos significativos que estão sendo feitos hoje na área central 
estão todos voltados para a adequação da infraestrutura existente à realização das 
Olimpíadas em 1996. 

Estão sendo construídos o Estádio Olímpico para 85.000 espectadores [que será 
posteriormente usado pelas Atlanta Braves, o time local de beisebol], a Vila Olímpica, 
que deverá abrigar durante os jogos 12.000 atletas e demais membros das 
delegações dos países participantes [posteriormente será destinada aos estudantes 
dos campi universitários próximos] e o Parque Olímpico, local de comemorações e 
eventos durante os jogos [posteriormente será incorporado aos espaços públicos da 
cidade]. Intervenções menores estão sendo feitas nas áreas adjacentes às instalações 
esportivas já existentes na área central, visando facilitar a acomodação, a circulação e 
o atendimento aos espectadores [são esperados aproximadamente 2 milhões de 
visitantes ao longo das realizações esportivas, gerando um volume total de negócios 
estimado em 6 bilhões de dólares]. 

 

 
Figura 34 - "Atlanta é uma cidade do mesmo porte de Ribeirão Preto. Sua população em 
1990, era de 425.022 habitantes [considerando toda a região metropolitana - área de 
influência econômica - teríamos 2.833.511 habitantes]. Uma referência a ser considerada." 
Fonte: Ribeirão Preto 2001 - Uma ação Estratégica. 

 

Todas as outras instalações para as diversas práticas esportivas estão sendo 
construídas em áreas fora do perímetro urbano [posteriormente serão usadas como 
área de lazer pela população nos fins de semana]. 

Ao longo dessa década os investimentos feitos pela iniciativa privada, fora da área 
central, já consolidaram pelo menos três grandes sub-centros [edge-cities] em torno 
da Atlanta [Buckhead - Lenox Square, Cumberland Mall - Galleria e Perimeter Center], 
com outros três em fase de consolidação acelerada [Gwinnett Place Mall, 85&285 e 
Airport], com muitos outros de menor porte ou em estágios menos desenvolvidos. 
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Figura 35 - Buckhead - Lenox Square, Atlanta, implantado inicialmente como grande Shopping 
a céu aberto  em 1959, o primeiro não apenas de Atlanta, mas de toda a região, com metade 
do tamanho que possui hoje.  
Fonte:http://photos1.blogger.com/blogger/5883/1181/1600/Lenox%20Square%2C%20Atlanta%
20GA%20c1960s.jpg> 1 
 

 
Figura 36 - Cumberland Mall - Galleria: vista aérea. 
Fonte: 
http://www.atlantaphotos.com/images/images_big/SC_Cumberland_Galleria_aerial_NW.jpg 
 

                                                             
1 A legenda da foto diz: "Lenox Square on famous Peachtree Road, just minutes from downtown Atlanta by the new 
Freeway, is the South's largest regional shopping center. Its merchandising area of 800,000 square feet is equivalent to 
a row of stores over a mile long. Quality merchandise is available at the first suburban branches of Rich's and 
Davison's, Atlanta's largest department stores, and 67 other fine stores. Practically every service is represented, from 
banking to beauty treatments, from pet shops to a post office. Free parking space accommodates 6,000 cars, then a 
moving sidewalk and ten escalators transport shoppers about the center". 
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Figura 37 - Cobb Galleria Centre, Atlanta: vista aérea da "high line".  
Fonte: <http://cobbgalleria.com/> 

 
Figura 38 - Segundo se pensava, Perimeter Center seria a principal 'borda' na área 
metropolitana de Atlanta, centrada em Perimeter Mall, núcleo em torno do qual se formou. 
Estaria localizado ao norte de Atlanta [na verdade, 'dentro' de três 
cidades: Brookhaven, Dunwoody e Sandy Springs], sendo um dos maiores distritos de 
negócios da área metropolitana de Atlanta e uma das maiores cidades 'de ponta' dos Estados 
Unidos: compreenderia mais de 2.700.000 m 2  de espaço de escritório, 560.000 m 2 de espaço 
de varejo, e 40.000 moradores.2  
Fonte: <http://img.coxnewsweb.com/C/04/36/97/image_3897364.jpg> 
 

Os novos sub-centros ocorrem preferencialmente ao longo do Anel Viário [285] pela 
grande acessibilidade que ele propicia. Essa descentralização visa evitar o colapso da 
infraestrutura já saturada da área central em função do excessivo adensamento / 
verticalização, enquanto propicia um melhor equilíbrio entre áreas construídas e áreas 
verdes. Evita ainda as deseconomias decorrentes da aglomeração intensiva [o tempo 
perdido no trânsito lento, o alto consumo de combustível, o aumento da poluição, o  
stress etc.]. 

                                                             
2 Segundo consta, Perimeter Center teria sido terra agrícola até o final dos anos 1960. Em 1971, o Perimeter Mall teria 
sido aberto, construído sobre um antigo pasto e 'estreado' como o sétimo shopping na área metropolitana de 
Atlanta.  Uma expansão da 'Geórgia 400' , em 1993, teria fornecido uma ligação direta com a rodovia Buckhead 
enquanto a  MARTA —  conexão de trânsito — teria sido criada com a abertura das estações de 
metrô Dunwoody e Medical Center Stations, em 1996, e com a estação Sandy Springs, em 2000. A Perimeter Center 
teria sido, enfim, um ponto focal para a incorporação de Sandy Springs em 2005 e Dunwoody em 2008. Fonte: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Perimeter_Center>. Acesso em 04/08/2014. 15h48min. 
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Com a descentralização consegue-se ainda uma redução expressiva do impacto sobre 
o meio ambiente, além de se ter condições muito melhores de preservação e manejos 
dos recursos naturais. O ganho, em termos de qualidade de vida, é muito significativo. 

Hoje, a maior parte da população de Atlanta já mora fora das áreas centrais, em 
loteamentos planejados e implantados com cuidado, onde a topografia, os corpos 
d´água eventualmente existentes e a vegetação natural foram preservados ao 
máximo. 

Os novos locais de trabalho [escritórios, industrias...], serviços, equipamentos 
coletivos [escolas, creches, centros comunitários, centros de saúde, hospitais...] e 
áreas de atividades esportivas e lazer também estão implantados com igual cuidado 
ao longo desse cinturão verde que envolve a cidade. Atlanta é uma das cidades 
americanas com melhor qualidade de vida e um dos mais altos índices de área verde 
por habitante. Hoje, refere-se a ela, como "a cidade na floresta", ou como observou 
recentemente Rem Koolhaas, um importante arquiteto europeu, "a metrópole 
invisível". Visitantes do mundo todo continuam a se surpreender com Atlanta. 

Observações Finais 

O elenco de ações - RIBEIRÃO PRETO 2001 - cujo objetivo maior consiste em iniciar 
o futuro hoje - sinaliza a inauguração de uma ação de política urbana que pretende, 
definitivamente, dar a Ribeirão Preto o lugar que por direito já lhe pertence - ser o 
referencial moderno da economia urbana e regional. 

As ações propostas, compatibilizadas com o Plano Diretor de Município, incluindo o 
Orçamento Plurianual, o Orçamento Participativo e com definição dos respectivos 
cronogramas de execução, compatibilizadas também com os recursos envolvidos, e 
amplamente discutidos no Fórum da Cidade e nos Conselhos Setoriais - que 
legitimam uma gestão democrática e participativa - concretizam não somente a 
vontade política de modernidade administrativa, mas acima de tudo, a resposta aos 
anseios e expectativas dos ribeirão-pretanos que hoje, mais do que nunca, querem 
expressar a pujança de uma cidade saudável, com qualidade de vida compatível, junto 
com a expressão da cidadania e da solidariedade que a sua história já viveu e 
demonstrou. 
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ANEXO B – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESTRATÉGICOS – RIBEIRÃO PRETO 2001 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA CIDADE 
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