
1 - O ESPAÇO PÚBLICO NAS CIDADES - AS

SUAS ORIGENS



1 - O ESPAÇO PÚBLICO NAS CIDADES - AS SUAS

ORIGENS

1.1 - O ESPAÇO PÚBLICO NAS CIDADES: A RUA COMO

REFERÊNCIA

“...se alguém observar a mesma rua, por algumas horas ou por
alguns dias, poderá encontrar outras atividades, além da
simples circulação de pessoas e veículos. Junto à escada do
edifício ou junto à porta da escola, em certas horas do dia, se
formam pontos de bate-papo... Há vendedores ambulantes...
Em outros momentos há crianças jogando amarelinha na pista
de rolamento... Em um dia da semana, na rua do fundo,
realiza-se a feira-livre.” (SAREM/SEPLAN, 1982: 20).

As ruas, no seu conjunto, são espaços públicos onde se realiza a vida urbana. Nesse

sentido a rua, historicamente e em diversas civilizações, sempre assumiu um importante

papel no cotidiano das pessoas.

Na Atenas de Péricles, na Atenas helenística,

“...os gregos se regozijavam com a vida pública. Eles tendiam a denegrir a vida privada
por estar ligada aos monótonos, irrelevantes ciclos de natureza orgânica. As atividades
pertinentes à esfera privada da família eram naturalmente reconhecidas como essenciais
para a sobrevivência e bem estar, mas os gregos entretanto preferiram relegá-las àqueles
que, na sua concepção, não alcançavam a plena dignidade humana: crianças, mulheres e
escravos.” (TUAN, 1980: 206).

Algumas ruas, revela o autor, tinham atividades especializadas que poderiam tentar os

pedestres a perambular. Marceneiros em uma rua, oleiros em outra e os escultores de

hermas, em uma terceira, clamavam pela atenção dos transeuntes. O próprio povo

coloria a cena, pois nem todos se vestiam de branco.

As ruas da Roma Antiga (imperial), mesmo ao entardecer não traziam necessariamente

a paz, porque com o pôr-do-sol as carroças começavam a invadir a cidade, visto que

eram proibidas de circular durante o dia. O objetivo era diminuir os graves

congestionamentos, mas isto condenava os romanos a uma insônia permanente. Com
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relação a este fato, CARCOPINO apud TUAN (1980:210) descreve:

“Aqui barbeiros fazem a barba de seus fregueses no meio da rua. Lá os mascates de
Transtiberina passavam trocando seus pacotes de fósforos de enxofre por berloques de
vidro. Acolá, o dono de uma casa de pasto, rouco de chamar os ouvidos surdos, exibia suas
salsichas, na panela. Professores e seus alunos ficavam roucos de tanto gritar entre eles.
Em um lado, um trocador de dinheiro tilintava suas moedas... em uma mesa suja, em outro
um moedor de ouro em pó o malhava com seu brilhante macete, na sua pedra desgastada.
Nas esquinas se formavam círculos de ociosos boquiabertos, ao redor de um encantador de
serpentes; por toda parte ressoavam os martelos dos remendões e as vozes trêmulas dos
mendigos invocavam o nome de Bellona ou repetiam suas desventuras e desgraças para
comover o coração dos transeuntes.”

É sabido que mesmo o mais renegado plebeu tinha, na cidade, acesso à animação das

palaestras, o calor dos banhos, a alegria dos banquetes públicos, a esmola dos ricos e a

magnificência dos espetáculos públicos.

Em relação às cidades medievais européias, a vida na rua tinha o mesmo tipo de

atmosfera da antiga Roma; isto é, o mesmo apinhamento, atividade, barulho, cheiro e

cor produzindo uma intensa animação e confusão que nos tempos modernos só são

encontradas nos bazares das cidades africanas e orientais. O gosto pela pompa pública

foi outro traço compartilhado. As cidades medievais não podiam, é certo, igualar-se aos

grandiosos espetáculos da Roma imperial, mas elas aproveitavam todas as ocasiões,

sagradas ou seculares, como pretexto para celebrações (TUAN, 1980).

A cidade medieval, controlada pela aristocracia e/ou pelo clero e, ao mesmo tempo, em

luta contra o sistema feudal, constituía-se de espaços públicos, ainda que controlados

pelas instituições feudais, entre as quais a própria Igreja. O comércio, as relações e

muitas atividades davam-se nas ruas, nos largos, nos pátios abertos (SPOSITO, 1994-a).

Certas ruas transformavam-se em canais de lama, em razão das chuvas, e para circular

por essas vias muitas pessoas usavam tamancos ou sapatões de madeira sobre argolas de

ferro. A confusão e a sujeira das ruas medievais eram agravadas pelos animais

domésticos (porcos e galinhas), que podiam andar soltos e alimentar-se com o lixo.

Muitos cidadãos andavam armados e poucos homens se aventuravam a sair sozinhos

após o escurecer.

“Sabe-se que anúncios gigantescos, como os dos tempos modernos, empilhavam-se nos
lados das ruas, bloqueavam as vistas e punham em perigo a vida das pessoas, desviando
do caminho a atenção dos motoristas. Mesmo a Londres medieval teve que enfrentar
problemas de uma propaganda ativa. Como nessa época as lojas eram inúmeras, muitos
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comerciantes usavam letreiros para chamar a atenção para os seus prédios. Os letreiros
eram pendurados em varas projetadas, atravessando as ruas. A rivalidade comercial os
estimulava a fazê-lo de tamanho enorme e deste modo limitando ainda mais a largura das
passagens, que já haviam sido diminuídas pela invasão das lojas. Em 1375 foi decretado
que o comprimento dos letreiros não podia exceder dois metros.” (TUAN, 1980: 213).

BAYNE-POWEL apud TUAN (1980:216) retrata as ruas de Londres, já no século 18,

que pouco se diferenciava da efervescência dos séculos anteriores:

“A vendedora de maçãs ou a mulher das tortas instalavam suas barracas onde queriam, o
vendedor de chapéus com várias caixas penduradas em uma vara colocada sobre seus
ombros entupia a estreita rua, os consertadores de foles e cadeiras faziam seus consertos
na rua. Homens e mulheres mascateavam tortas duras e pó de argila, capachos e agriões,
pães de gengibre bem condimentados, pêras verdes (as primeiras da estação), apregoando
seus produtos à medida que passavam. O tratador de urso com seu infeliz animal artista
avançava desajeitadamente pela rua. Fazia frequentes paradas nas esquinas para oferecer
seu espetáculo, bloqueando a rua e assustando os cavalos. O homem do teatro de fantoches
também aparecia e se instalava em qualquer lugar que pudesse reunir uma multidão para
assistir a representação dos marionetes e às palhaçadas do Sr. Punch.”

Até a Idade Média, a destinação da rua para diferentes usos não era claramente

delimitada. Posteriormente reservou-se o centro da rua para os pedestres e as bordas

para os animais e veículos. Entretanto, os pedestres se viam obrigados a avançar até as

bordas, junto aos dejetos e deságües, pois os animais e veículos se apropriavam do

espaço central.

Diferentes ideologias e conceitos conferiram transformações ao espaço da rua, através

dos últimos séculos. GÚTMAN apud AZEVEDO (1992), no entanto, assinala certas

características que se mantiveram nos últimos cinco séculos: a rua é definida como um

espaço de forma limitada, tridimensional, intermediária entre o edifício e o espaço que o

rodeia, um espaço acessível, que proporciona um enlace entre os edifícios, para que

possam circular os bens e as pessoas necessárias à manutenção das atividades,

constituindo-se também num “fato social”.

No decorrer da história, pode-se observar que as pessoas gradualmente começam a

abandonar os contatos locais e valorizar os encontros apoiados em relações que

compartilham interesses comuns dispersos no espaço. Motivadas por causas econômicas

e políticas, vêm transformando suas relações sociais, que se materializavam nos espaços

públicos, cada vez mais para o interior das edificações.
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Nesse sentido, a essência pública da rua começa a se transformar, principalmente após a

revolução burguesa, onde se começa a estabelecer uma nítida separação entre classes

“...no século XIX os operários (de Paris) atribuíam mais valor à cidade do que à moradia.
Tal situação deverá mudar ao longo do século XX, mas enquanto isso não aconteceu, as
camadas populares das grandes capitais européias lutaram tenazmente pelo direito ao
espaço público, pelo direito à cidade. ...não se entenda aí, entretanto, o espaço,
unicamente em sua materialidade. Mais adequado seria compreendê-lo como o lugar das
relações, sejam sociais, culturais, econômicas, de luta, de resistência, etc., que davam
suporte à reprodução da existência desses grupos. Nesse sentido, o espaço público, a rua,
se mostra muito mais importante para a população pobre do que a própria moradia.”
(PECHMAN, 1993: 29).

No século XIX, as elites européias reelaboram sua visão sobre o papel da cidade na

“civilização” do cidadão, pois, sob seu ponto de vista, como nos apresenta PECHMAN

(1993), a presença das multidões nas ruas das grandes cidades, a provocação à ordem e

a ameaça latente de revolta se constituem num grande desafio à redefinição de uma

ordem pública. E a ordem pública passa a ser percebida a partir da necessidade de

reordenação do espaço público. O ataque ao modo de vida popular passa a incidir

diretamente sobre o espaço onde a sociabilidade popular encontra recursos para se

robustecer: a rua. A rua, e não a casa, é o que cimenta a solidariedade. As redes

populares de pessoas, de famílias, de sociabilidade, de solidariedade em sua

espacialização são crescentemente percebidas como perigosas e ameaçadoras.

O mesmo autor ainda revela que a intervenção no espaço visando a desamontoar os

grupos sociais e atividades e a aumentar a velocidade de circulação redefine a paisagem

urbana em termos de funcionalidade, provocando o efeito de supressão da cidade, isto é,

a morte da cidade por desagregação. Com isso rompe-se a rede de relações que dava

fundamento à vida dos grupos populares e que se nutriam da “desordem” calcada na

ocupação indiscriminada do espaço público.

Assim, nesse momento histórico, na civilização ocidental, inicia-se o apartamento

efetivo e aberto das camadas populares propriamente ditas. O papel do urbanismo, nesse

momento, se torna primordial e fundamental para a consolidação do intuito da burguesia

nesse sentido.

“Os movimentos do século XIX, de crítica à cidade industrial, analisa as tendências da
cidade contemporânea e começa, também, a voltar a atenção para a rua. (...) O desejo de
ordem contraposto à ‘desordem’ era a ideologia dominante. A cidade precisava ser
reformulada, saneada. (...) A rua é abolida em nome da higiene e por representar a
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desordem circulatória. O tráfego é ordenado, criam-se trechos autônomos para a
circulação de pedestres. As ruas tortuosas, porém animadas e propícias aos encontros, são
substituídas por longas e largas avenidas. O proletariado é afastado do centro urbano e da
própria cidade. (...) O centro da cidade se esvazia de moradias em proveito dos escritórios
e a consciência urbana se dissipa com o desaparecimento de ruas, ...e espaços para o
encontro.” (AZEVEDO, 1992: 11).

A afirmativa acima é confirmada por PECHMAN (1993), que diz que nessa nova

cidade, onde o espaço se urbaniza, o espaço público deixa de ser o lugar onde se forja a

cultura e se transforma em puro espaço de circulação. Público e privado são desenhados

pelo imaginário como estando drasticamente separados e passam a definir os novos

padrões de conduta na cidade. A rua passou a ser apresentada - agora sem movimentos

parasitas, sem superfícies rugosas, sem inércias - como puro espaço de circulação, que

remete apenas para as esferas de consumo e do trabalho. A casa - home - é vivida como

pressuposto da vida privada e, portando, da felicidade.

E, ainda em seus dizeres, limpando a rua da presença popular e elevando a vida privada

a uma conquista da humanidade, o urbanismo quer ter, com suas práticas de

intervenções e suas representações legitimadoras da ordem urbana, organizado

cientificamente a cidade, colocando cada coisa em seu lugar e em cada lugar uma coisa,

evitando os aglomerados por um lado e os perigos do vazio por outro.

“Haussmann, ...foi o modelo pretendido, ainda que não bem entendido. ...a ideologia que
detonou a reurbanização de Paris teve como ponto de partida uma questão militar... As
ruas tortuosas de Paris não se prestavam aos movimentos da artilharia, que precisava de
vias largas e retas. Isto resolvido, colocava-se então a Haussmann que, já que se devia
mudar, que se projetasse tendo em conta o valor da terra e a questão estética. Daí surgiu a
nova Paris. ...porém, os pobres se amontoavam nas periferias... sempre sofrida e
abandonada, de todos os pontos de vista.” (YÁZIGI, 1997: 62).

“As verdadeiras idéias sobre o projeto urbano do barão Haussmann, no século passado
[XIX], estavam baseadas na homogeneização. Os novos distritos da cidade deveriam ser de
uma única classe e, no antigo centro da cidade, ricos e pobres deviam ser isolados uns dos
outros.” (SENNETT, 1988: 361).

“Os termos ‘urbano’ e ‘civilizado’ conotam agora experiências rarefeitas de uma pequena
classe e estão marcados pela pecha de esnobismo. É o próprio temor da vida impessoal, a
própria valorização do contato intimista que torna a noção de uma existência civilizada,
na qual as pessoas se sentem à vontade diante de uma diversidade de experiências,
encontrando de fato alimento nela, uma possibilidade apenas para ricos e bem-nascidos.”
(SENNETT, 1988: 414).

Porém, por mais que sejam funcionais, por mais que se especializem, os espaços

públicos são eternamente reinvadidos, repossuídos, reinventados, por aqueles que deles

fazem o jogo da vida. Há uma resistência intrínseca dos cidadãos em relação à rigidez

dos controles estabelecidos pelas normas urbanísticas e comportamentais pois, afinal de
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contas, estamos lidando com a diversidade.

O controle do público e a expansão do domínio do privado sobre aquele, a partir desse

momento, é fato estabelecido, pois como afirma ANDRADE (1997), a desertificação do

espaço público corresponde ao confinamento de atividades que antes se faziam a céu

aberto, em praças, ruas ou terrenos baldios, como o teatro, jogos e brinquedos, disputas

esportivas, feiras, mas também refeições, conversas e reuniões, todas com um tom

marcadamente popular. Hoje, tanto o banheiro moderno, com seu interior asséptico,

quanto os shoppings centers, com seus malls e praças de alimentação, são máquinas de

conforto que regulam nossas vidas íntimas e públicas.

A partir do final do século XIX a cidade começou a ser cada vez mais pensada como

uma grande engrenagem. A dinâmica dos fluidos tornou-se o grande motor da reflexão e

os conceitos de rede e de sistema impuseram-se como norteadores da intervenção dos

engenheiros sobre o espaço urbano. A ordem era permitir a livre circulação dos fluxos e

controlar o funcionamento dos fixos, ou pontos nodais. Diversos planos de

melhoramentos começaram então a ser formulados, todos dando destaque ao

saneamento (visto sobretudo em termos de drenagem urbana) e às redes de infra-

estrutura (circulação, iluminação pública, abastecimento d'água, esgotos sanitários, etc.)

(ABREU, 2001).

No Brasil, o mesmo autor nos revela que, desde meados do século XIX, as camadas

mais abastadas da população sonhavam com a superação da paisagem herdada dos

tempos coloniais - considerada pesada, suja e feia - e com sua substituição pelos

modelos burgueses que emanavam de Paris. Não era, pois, suficiente pensar as cidades

como engrenagem; havia também que transformar a sua imagem. Havia que embelezá-

las, dotando-as de jardins públicos, que substituíssem os espaços áridos e sem vegetação

dos largos e praças coloniais, apropriadamente chamados de “terreiros”; havia que

enfeitá-las com estátuas e chafarizes; havia que dignificá-las com unidades construtivas

monumentais.

Em uma crítica contundente de JACOBS (2000) sobre a proposta de Cidade-Jardim, de

Ebenezer Howard, um repórter britânico de tribunais, ela afirma que sua meta era criar

cidadezinhas auto-suficientes, cidades realmente muito agradáveis se os moradores
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fossem dóceis, não tivessem projetos de vida próprios e não se incomodassem em levar

a vida em meio a pessoas sem projetos de vida próprios. Como em todas as utopias, o

direito de possuir projetos de qualquer significado cabia apenas aos urbanistas de

plantão.

Já nas primeiras décadas do século XX, temos uma reavaliação ou reinvenção da

proposta de intervenção no espaço urbano, dada principalmente em razão da introdução

do automóvel no espaço público da rua. Os veículos começaram a substituir o andar a

pé como meio de locomoção predominante, sendo que os acontecimentos e as cenas de

rua passam cada vez mais a serem presenciadas de maneira fugaz por aqueles que estão

dentro desse novo componente urbano.

BERMAN (1999), quando se refere ao urbanismo do século XX, nos diz que se

tivermos em mente os mais recentes complexos espaciais urbanos que pudermos

imaginar, será difícil admitir que os encontros primordiais de Baudelaire possam ocorrer

aí. Isso não acontece por acaso; de fato, ao longo de quase todo o século, espaços

urbanos têm sido sistematicamente planejados e organizados para assegurar-nos de que

confrontos e colisões serão evitados.

Superblocos ou bairros-jardins, ou ainda a cidade verde e radiosa de Le Corbusier,

pretendendo amalgamar essas duas características, são tipos que terão em comum a

negação da cidade naquilo que lhe é essencial - a vida pública (ANDRADE, 1997).

Sobre esse novo “repensar” do urbanismo Le Corbusier, com seus pressupostos de

cidade moderna, se torna uma referência mundial, tendo aqui no Brasil, como uma das

grandes concretizações urbanas baseadas em suas teorias, a construção de Brasília, cujo

projeto urbanístico é de Lúcio Costa.

“...e eis a grande contribuição de Le Corbusier: nada de ruas, nada de Povo. Nas ruas da
cidade pós-haussmanniana, as contradições sociais e psíquicas fundamentais da vida
moderna continuam atuantes, em permanente ameaça de erupção. Contudo, se essas ruas
puderem simplesmente ser riscadas do mapa - Le Corbusier o disse, bastante claro, em
1929: ‘Precisamos matar a rua!’ -, talvez essas contradições nunca venham a nos
molestar. Assim, a arquitetura e o planejamento modernistas criaram uma versão
modernizada da pastoral: um mundo espacialmente e socialmente segmentado - pessoas
aqui, tráfego ali; trabalho aqui, moradias acolá; ricos aqui, pobres lá adiante; no meio,
barreiras de grama e concreto, para que os halos possam começar a crescer outra vez
sobre as cabeças das pessoas.” (BERMAN, 1999: 162).
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“Le Corbusier planejava não apenas um ambiente físico; projetava também uma utopia
social. A utopia de Le Corbusier era uma condição do que ele chamava de liberdade
individual máxima, com o que ele aparentemente se referia não à liberdade de fazer
qualquer coisa, mas à liberdade em relação à responsabilidade cotidiana.” (JACOBS,
2000: 22).

“A cidade dos sonhos de Le Corbusier... procurou fazer do planejamento para automóveis
um elemento essencial de seu projeto, ...reduziu o número de ruas, porque ‘os cruzamentos
são inimigos do tráfego’. ...e claro, como os planejadores da Cidade-Jardim, manteve os
pedestres fora das ruas e dentro dos parques.” (JACOBS, 2000: 23).

De acordo com PAVARINO FILHO (1996), dentre as críticas mais severas ao desenho

da Capital Federal do Brasil, diz-se de Brasília ser “um Le Corbusier tardio e fora de

escala”, pois o mestre de Niemeyer e Lúcio Costa consolidou suas idéias nas três

primeiras décadas do século. O “fora de escala”, por sua vez, refere-se ao fato de que as

cidades que Le Corbusier tinha em mente eram pequenas, como são as cidades suíças.

Brasília é a cidade do automóvel, por excelência. A separação rígida entre pedestres e

tráfego mecânico, o conceito de vias do ideário modernista e as amplidões brasilienses,

se por um lado beneficiam o pedestre contemplativo das maquetes, ou quem anda até o

comércio local, não reserva a mesma sorte para os outros. Estes têm que recorrer a

longas, enfadonhas e mal servidas caminhadas por sobre grandes vazios. A questão da

escala pouco amigável ao homem que caminha em Brasília fica patente nos vários

setores da cidade.

O autor ainda enfatiza que as intervenções em favor do pedestre esbarram nas políticas

de prioridades ou (no caso de Brasília) na defesa das linhas originais da cidade. Quando

se anunciam medidas referentes ao tráfego de pedestres, estas costumam ser, ao invés de

facilidades, restrições às linhas de desejo de seu deslocamento por meio de cercados e

outros disciplinadores. São comuns as tentativas de buscar “educar” o mau

comportamento dos pedestres, mas tais posicionamentos desconsideram, na maior parte

das vezes, que a maioria dos pedestres não são habilitados como (supostamente) são os

motoristas, e podem ser analfabetos e não ter tido instrução alguma quanto às normas de

trânsito. Além de sua desvantagem no confronto físico com o veículo, o pedestre

assimila, consciente ou inconscientemente, a sua condição inferior, em um espaço

urbano que é nitidamente feito em função do carro. O deslocamento de pessoas

atravessando os Eixos Rodoviários destoa dos propósitos idealizados para a via, pois ali

não é prevista (ou foi negada) a perturbadora presença do pedestre, ainda que a

realidade ateste esta sua presença. O fato é igualmente observável em outras áreas onde
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o caminhante é um estranho na paisagem. Há, ainda, uma grande cobrança de deveres

dos pedestres sem a contrapartida de direitos, o que tende a uma negligência

generalizada no trânsito.

“O argumento de que Brasília é um patrimônio histórico deve ser, para o seu
habitante comum, condenado a usar transporte coletivo e os próprios pés, de um
vazio tão grande quanto a distância teórica e física que separa a cidade de grande
parte dos rigorosamente favoráveis à manutenção das características da capital.
Tais argumentos também atestam a distância que se tem (ou se quer) dos habitantes
menos privilegiados que vivem na cidade. A maioria das pessoas não vêm ou
habitam Brasília em função de sua estética. Em seus estudos MACHADO (1985),
afirma que Brasília, para as classes populares, é a representação da “cidade-
grande”, como outra que lhes desse oportunidades. A cidade dos estetas satisfaz a
funcionalidade de quem dispõe das condições confortáveis de nela deslocar-se e o
olho que a aprecia como eterna maquete, vitrine de um movimento arquitetônico.
No entanto penaliza cruelmente os excluídas de suas benesses.” (PAVARINO
FILHO, 1996: 135).(ver FIGURA 4).

FIGURA 4 - Pedintes na Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.10.2000.

O movimento modernista adota, a partir desses pressupostos, nas reformulações de

cidades e criação de cidades novas, largas avenidas em substituição às ruas tortuosas e

congestionadas. A rua, como local de encontro, se transforma em canal de passagem,

respaldando a derrocada desse espaço como lugar de contemplação, convivência,

vivência. O homem “moderno” cada vez mais se torna “veloz” no espaço, tornando

fugazes, também, suas relações cotidianas.
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Ainda sobre o momento áureo do movimento modernista e funcionalista  nascido no

início do século XX, tendo melhor representação nas idéias de Le Corbusier e na Carta

de Atenas, MAUREL (1999: 09) revela que

“...este nuevo urbanismo implicaba una amputación de aquello que es más importante em
la función urbana, ‘maximizar las interrelaciones sociales y favorecer los encuentros y el
intercambio em todos los sentido’, y que, al reducir las necesidades de los ciudadanos a ‘la
trilogía lecorbusiana de habitar, trabajar e recrear, hace de la urbe uma caricatura’.”

A cidade hoje, pensada para que a circulação automotiva ocorra de forma otimizada,

representa para o pedestre um risco constante. TUAN (1980: 221), ao se referir à cidade

de Los Angeles, exemplifica claramente essa situação:

“O pedestre recebe pouca consideração em uma cidade do automóvel, como Los Angeles.
Mesmo na década de 1970, algumas ruas não têm calçadas; muitas outras são extensas
artérias adequadas à velocidade dos carros; e em algumas partes os pedestres correm o
risco de ser presos como vagabundos. As ruas são barulhentas. (...) Pouco do barulho é
humano. Na realidade não são vistas muitas pessoas. É uma experiência interessante ir e
vir por ambas as calçadas da seção comercial mais movimentada e prestigiada da seção de
compras do Bulevar Wilshire, o Miracle Mile, e observar que relativamente poucas
pessoas entram e saem pelas entradas principais das lojas, embora o movimento seja
grande nos seus interiores. A maior atividade porém, situa-se na parte de trás, embora
aquela voltada à decoração fique na parte da frente. Lá, os automóveis entram num fluxo
grande e constante. Os compradores saem de seus carros e os garagistas se encarregam de
estacionar os veículos no grande parque do magazine.”

Em relação à tardia apropriação dos logradouros públicos como lugar comum a todos no

Brasil, em especial as ruas, consideradas como lugares sagrados (ruas privilegiadas

onde passavam as procissões) no período colonial, MARX (1988) afirma que a

demorada mas decidida laicização ajuda-nos a compreender nossas áreas de domínio e

uso comum em sua habitual mazela. O freqüente desrespeito que sofrem por parte do

público e dos responsáveis diretos, o tímido usufruto a que estão habituadas, sua

reduzida superfície geral e as acanhadas proporções da vasta maioria dos logradouros,

bem como o equipamento grosseiro e escasso, merecedor da mais desatenciosa

manutenção se explicam, em boa parte, por essa evolução. O sacro quase desaparecido,

o mundano mal-nascido.

No Brasil, segundo AZEVEDO (1992), principalmente a partir de 1976, algumas

cidades implantaram ruas de pedestres, como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Rio

de Janeiro, entre outras. Os objetivos principais de sua implantação foram a diminuição

dos congestionamentos, o incentivo às atividades econômicas e a preservação de locais

históricos. Não houve uma preocupação mais específica com o pedestre, em organizar o
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uso do espaço no sentido de adequar a localização das atividades ao efeito que elas

pudessem gerar no ambiente ou ao tipo de vínculo que viessem a ter com o espaço

público.

Em São Paulo, conforme YÁZIGI (1997: 69), no início do século XX, ao mesmo tempo

que alguns antigos trabalhadores de rua se emparelham com os comerciantes instalados

em lojas, a rua sobra como única fonte de sobrevivência. Na falta de estatísticas, estima-

se que como em 1900 a cidade contava com 239.820 habitantes de maioria pobre, e que

em 1901, somente 50 mil eram operários; a maioria deveria estar no setor informal ou

autônomo e nos ganhos ilícitos. A lista de ambulantes deste tempo é bem variada: há os

que circulam a pé e os que vendem em carrocinhas, que se tornam muito populares. Dos

transeuntes fortuitos das ruas dependiam ainda os não estabelecidos, que anunciam à

porta: “cobrem-se botões; costura-se; cozinha-se para fora”. Teatrinhos de rua e

pessoas excêntricas exibiam-se circulando em vários pontos do centro e em alguns

bairros. A mendicância e a prostituição completavam o quadro daqueles cuja

sobrevivência dependia da rua.

“Em São Paulo, o primeiro automóvel que se tem registro foi de Henrique Santos Dumont,
irmão de Alberto, no ano de 1901, a partir daí impõe-se desde o início, como grande sinal
exterior de riqueza e, começa a separar as pessoas territorialmente; quem sobra na
calçada vai se reafirmando como gradativamente inferior. A calçada é mais necessária do
que nunca. (...) Em 1917, a cidade já tem 1.727 autos.” (YÁZIGI, 1997: 74).

“Uma frase, referindo-se à São Paulo depois dos anos vinte, de Nicolau Sevcenko
(1992:33) exprime bem um novo espírito: o antigo hábito de repousas nos fins de semana
se tornou um despropósito ridículo. Todos para a rua: é la que a ação está. (...) A mulher,
antes confinada em cozinhas, alcovas e igrejas, conquista o espaço público. Já não precisa
que lojistas tragam mercadorias para escolher em casa. (...) Havia o deslumbramento de
espiar vitrines com a feérica iluminação elétrica. É também lugar de namoro à distância.
(...) Cresce-se socialmente, na medida em que o convívio com semelhantes ajusta os papéis
sociais da vida organizada institucionalmente.” (YÁZIGI, 1997: 77).

O autor nos revela que, dos anos de 1960 em diante, com a popularização da televisão,

nota-se uma cisão mais ou menos rápida no uso da calçada para divertimentos. Cada uso

vai sendo substituído por outro: colocar cadeiras nas calçada fica incômodo - há

poluição atmosférica e ruído do tráfego (além disso, o perigo de assaltos) - e meio

ridículo; ocorre a passagem da intimidade para os interiores. Não por coincidência,

desde então, surge o salão social nos condomínios de apartamento. As conversas de rua

vão passando para o telefone; os jogos vão-se concentrando em escolas, estimulados

que são por novas pedagogias. Os clubes particulares aumentam muito de número,
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assim como os centros desportivos gratuitos, de iniciativa municipal. Festas do

calendário, como as juninas ou o carnaval, que eram preponderantemente de rua,

passam a ser preponderantemente de salões. Elas não conseguem se impor no exterior,

como Olinda ou Salvador.

O consumo do espaço urbano, sob as diretrizes do sistema capitalista vigente, vem se

apresentando de forma extremamente excludente, acabando por causar singularidades

extraordinárias, fruto das “reinvenções” ou “readequações” de uso do espaço público

pelos cidadãos. O geógrafo Eduardo Coelho Morgado Rezende escreveu o livro

Metrópole da Morte - Necrópole da vida (Carthago Editorial, 108 págs.) e revela a

DURAN (01.10.2000:C-1) que, na cidade de São Paulo, “o cemitério é um dos poucos

espaços em que não há o consumo dirigido, que rege o lazer capitalista. Há uma

cultura própria, paralela ao dia-a-dia dos sepultamentos.”

“Longe da fiação pública, as crianças do bairro procuram o cemitério da vila Formosa
para empinar pipas. O local é também o predileto dos baloeiros da cidade. Os
umbandistas, os catadores de resina e os moradores de rua fecham um ciclo próprio. (...)
Outros grupos também frequentam o Vila formosa. São crianças atraídas pelas amoreiras,
que, nesta época do ano, ficam carregadas de frutos, ou ainda ciclistas e praticantes de
cooper.” (DURAN, 01.10.2000: C-1).

As administrações municipais não têm demonstrado uma preocupação efetiva em

reverter o quadro de abandono e descaso dos espaços públicos nas cidades brasileiras e,

em algumas situações, há até uma certa conivência entre elas e o setor privado, que vem

incorporando espaços através permissões ou concessões (que deveriam ter um cunho

social), espaços estes que acabam por ser privatizados. É praticamente a doação de áreas

públicas para entidades e associações, uma apropriação indébita daquilo que pertence a

todos.

O município de São Paulo, como denuncia o artigo de LEON e DURAN (04.2.2001: C-

1), tem terrenos de pelo menos R$258,4 milhões cedidos gratuitamente a entidades

privadas. As 19 áreas investigadas têm 554.366m², o equivalente a 77 campos de

futebol ou a 1/3 da área do Parque Ibirapuera. O valor dos terrenos representa 4,3 vezes

o total previsto no orçamento da Prefeitura para o Programa de Renda Mínima. Ao não

cobrar aluguel desses espaços, a Prefeitura deixa de arrecadar R$ 20,6 milhões por ano.
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As áreas foram parar nas mãos de entidades privadas ao longo dos últimos 30 anos, em

contratos de concessão ou permissão de uso. Em quase todos, é questionável o

atendimento ao interesse público - exigência da legislação nesse tipo de operação, como

pode ser observado em alguns casos apresentados no QUADRO 1.

Os autores afirmam que o Ministério Público questiona qual o interesse público de

destinar uma área municipal gratuitamente a uma entidade privada sem fins

beneficentes ou filantrópicos. O Clube Alto de Pinheiros, em área nobre, atende aos mil

sócios e suas famílias. O título custa atualmente R$ 7.500, e a contribuição mensal é de

R$ 350.

De acordo com LEON e DURAN (04.2.2001:C-3), no terreno do Sport Clube

Corinthians, em Itaquera, havia várias exigências contratuais, entre as quais a de ter o

estádio em condições de realização de jogos oficiais em quatro anos, contados a partir

de 1988. Passados 13 anos, não se construiu o estádio. No caso do terreno do Tatuapé, a

exigência principal era restringir o local “para o fim específico de desenvolvimento de

atividades esportivas”. Porém a maior parte dessa área foi destinada ao estacionamento

do clube - que é explorado por outra empresa. O terreno da Rádio Atual, de propriedade

do deputado federal José de Abreu (PTN-SP), é ocupado por um pequeno prédio, onde

funciona a rádio - e cujas paredes servem de galeria para fotos do deputado ao lado de

políticos nacionalmente conhecidos - e o Centro de Tradições Nordestinas-CTN. Um

estacionamento é explorado por uma empresa privada e paga-se R$5 para estacionar

pelo tempo mínimo. A área da Associação Brasileira dos Oficiais da Reserva do

Exército (Abore) destaca-se pelo estado de abandono em que se encontra. No local, há

um pavilhão com duas quadras de futebol. Ela é alugada para terceiros. Quem quiser

jogar nas quadras uma vez por semana, paga R$ 150 mensais. O Esporte Clube São

Bento é alugado para eventos, como festas e torneios, e fecha nas férias.
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QUADRO 1: Algumas áreas públicas cedidas a entidades ou associações privadas na cidade de São Paulo, 2001 (continua)

Permissão de uso* Localização Área (m²) Exigências legais Situação Valor (R$)

Clube Alto Pinheiros Alto de Pinheiros
(zona sudoeste)

2.730 Decretos de 1969 e 1972 proíbem
construções na área.

No local: campo de futebol e área com
churrasqueira.

1.365.000

Itaú Planejamento e
Engenharia Ltda.

Jabaquara (zona sul) 35,28 Decreto de 1991 proíbe obra perene
(permanente).

O terreno abriga somente uma escultura. 5.292

Esporte Clube São Bento Pirituba
(zona noroeste)

9.594 Decreto de 1992 libera área para
atividades esportivas e exige limpeza e
conservação. Prazo indeterminado.

Caseiros cuidam do local, onde há campo
de futebol e um parquinho infantil.

3.357.900

Sport Clube Corinthians
Paulista - 1

Tatuapé
(zona sudeste)

35.823 Decreto de 1991 permite uso para
atividades esportivas e exige limpeza e
conservação. Prazo indeterminado.

A maior parte da área abriga um
estacionamento, que é terceirizado.

17.911.500

Sport Clube Corinthians
Paulista - 2

Itaquera
(zona leste)

197.095,1
4

Lei de 1988 cede área por 90 anos para
construção de estádio até 1992. Findo o
prazo, a obra passa a integrar o
patrimônio do município.

Clube desistiu da construção do estádio
no local e o utiliza como centro de
treinamentos.

29.564.271

Rádio Atual Ltda. Limão
(zona norte)

7.475 Decreto de 88 cedeu área para instalação
de estúdios e transmissores. Exige
veiculação de textos fornecidos pela
prefeitura. Prazo indeterminado.

Além da rádio,  local abriga Centro de
Tradições Nordestinas, restaurante e
estacionamento pago.

3.737.500

União mútua Futebol
Clube

Ipiranga
(zona sudeste)

4.848 Decreto de 95 permite implantação de
equipamentos para práticas desportivas.
Prazo indeterminado.

Local funciona como clube para sócios,
que pagam R$ 50 por ano.

1.454.400

CONCESSÃO** Localização Área (m²) Exigências legais Situação Valor (R$)
Clube Regatas Tietê Bom Retiro

(centro)
49.720 Lei de 68 concede, por 40 anos, área para

instalações esportivas. Deve-se permitir
uso por colégios e faculdades.

Segundo a diretoria do clube, o espaço é
regularmente usado para eventos
públicos.

24.860.000

Fonte: adaptado de LEON e DURAN (04.2.2001: C-1).
*Permissão de uso: o terreno é cedido a título precário (sem escritura ou contrato), por tempo indeterminado. Em caso de desvio de finalidade ou não-cumprimento

de pré-requisitos, o terreno volta para a prefeitura, que, independentemente disso, pode requerer a área a qualquer tempo.
**Concessão: feita por meio de lei e mediante contrato, exige concorrência, que pode ser dispensada no caso de a área ser destinada a concessionária de serviço

público ou entidade assistencial; o contrato prevê que, findo o prazo, o terreno retorna para a prefeitura.
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QUADRO 1: Algumas áreas públicas cedidas a entidades ou associações privadas na cidade de São Paulo, 2001 (conclusão)

Permissão de uso* Localização Área (m²) Exigências legais Situação Valor (R$)

Associação Paulista dos
Magistrados

V. Nova Conceição
(zona sudoeste)

4.796 Lei de 1970 concede, por 30 anos, área
para construção de sede, que deve
desenvolver ações comunitárias.

Clube realiza almoços beneficentes e
abriga eventos de entidades públicas.

9.592.000

Federação Paulista de
Futebol de Salão

Penha
(zona leste)

21.755 Lei de 1970 concede, por 40 anos, área
para construção de três ginásios. Exige
que concessionária ceda instalações para
Secretaria Municipal dos Esportes,
quando houver solicitação.

Federação construiu dois ginásios e
alojamentos. Quando solicitada, cede suas
instalações à prefeitura.

8.702.000

Ipê Clube Vila Clementino
(zona sudoeste)

21.800 Lei de 1980 concede, por 40 anos, área
para atividades esportivas. Exige serviço
de educação e recreação para crianças da
vizinhança.

Segundo a diretoria, prefeitura mantém 50
crianças no clube. Secretaria dos Esportes
não confirma a informação.

26.160.000

Associação Brasileira dos
Oficiais da Reserva do
Exército

Limão
(zona norte)

14.320 Lei de 1980 concedeu, por 40 anos, área
para construção de sede própria, com
prazo máximo de dez anos para conclusão
das obras.

A área não abrange a sede social, é
alugada e está em estado de abandono.

7.160.000

São Paulo Futebol Clube Barra Funda
(zona noroeste)

44.472,37 Lei de 1982 cede, por 40 anos, área para
centro poliesportivo. Exige que
instalações sejam franqueadas aos alunos
da rede pública municipal.

Há um mês, construiu-se um parquinho
no terreno. Afirmam que estão ‘esperando
as crianças da prefeitura’.

22.236.185

Clube Esportivo da Penha Penha
(zona sudoeste)

53.040 Lei de 1981 cede, por 40 anos, área para
promover atividades esportivas e
recreativas. Exige que instalações sejam
franqueadas a escolas.

A assessoria do clube afirma que recebe
esportistas não-sócios e cede instalações
para eventos públicos.

26.520.000

Círculo Militar de São
Paulo

Vila Mariana
(zona sudoeste)

31.005,20 Lei de 1986 cede, por 25 anos, para
funcionamento de clube. Deve permitir o
acesso de pessoas enviadas pela
Secretaria Municipal de Esportes.

Clube de 15 mil sócios cede regularmente
seu espaço para eventos da prefeitura.

46.507.800

Sociedade Esportiva
Palmeiras

Barra Funda
(zona noroeste)

48.578 Lei de 1988 cede, por 40 anos, para
instalação de centro poliesportivo. Exige
cessão das instalações a alunos da rede
municipal.

Clube afirma que o local está aberto e
disponível ao público.

24.289.000
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Há de se questionar os critérios utilizados para definir essas concessões e permissões

tendo como exigência o quesito “interesse público”, pois, observando a situação dessas

áreas públicas, o que se apresenta é puramente uma doação, sem controle nem

fiscalização.

“A diretoria do Corinthians conseguiu driblar a lei para explorar, por meio de empresa
terceirizada, uma via pública cedida ao clube pela prefeitura de São Paulo. (...) Quase
metade (duas pistas) de um trecho de cerca de 1.200 metros da avenida Condessa
Elizabeth de Robiano, no Tatuapé (zona leste), onde se localiza a sede social e o portão
principal do Parque São Jorge, foi concedida ao clube por um período de 99 anos por
meio de uma lei promulgada pelo ex-prefeito Paulo Maluf em 17 de janeiro de 1996. A
área total da avenida ‘doada’ ...tem 18.401,70 m².” (SANTAMARINA, 05.2.2001: D-2).

Sob esse ponto de vista, refletindo sobre a “práxis” das administrações públicas no

Brasil, SILVA (1994) diz que em uma sociedade como esta, a brasileira, o Estado

nasceu como o avesso do Estado do Bem Estar Social e o mundo público da política foi

desfigurado por práticas e partidos que se pautam pela privatização da coisa pública,

tendo como pano de fundo a cultura da corrupção, do clientelismo e da tutela.

E assim, o espaço público das ruas, principalmente nas áreas centrais, se faz no

presente: “vazio”, privatizado, “esquecido”.

1.1.1 - A RUA COMO REFERÊNCIA

“A realidade social... tem se mantido bastante inquieta nos
últimos vinte anos: manifestações coletivas de vários setores
têm ocupado os espaços públicos, as ruas, as praças. Tensões
e reivindicações destacadas pelos meios de comunicação sobre
saúde, transporte, terra, educação, segurança. Às vezes essas
manifestações não têm caráter reivindicativo. São eventos que
atraem a presença da população nas ruas, praças, espaços
públicos, nas eleições, comícios, festivais. Manifestações que
deixam marcas na consciência social, que trazem à tona
questões contemporâneas da democracia, de igualdade e
diversidade, da cidadania, da função social do espaço urbano,
da gestão do público, dos direitos da mulher, do trabalhador,
do negro, dos meninos de rua. Trazem à tona um espectro
renovado de questões e representações sobre sua condição de
sujeito da cidade ‘moderna’.” (ARROYO, 1997: 24).

Atualmente as intervenções urbanísticas que se dão no espaço público transformam a

qualquer momento ruas com conteúdo humano de diversidade e relações cotidianas em

ruas de intenso tráfego de veículos. A violência abrupta dessas transformações
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planejadas e implementadas, escapando ao controle daquele que vive o cotidiano desse

lugar, acaba gerando intranqüilidade, reduzindo a urbanidade, desmemorizando,

desmontando as redes de solidariedade e fraternidade urbanas, em suma, determinando

o declínio do homem público.

“As artérias viárias, junto com estacionamento, postos de gasolina e drive-ins, são
instrumentos de destruição urbana poderosos e persistentes. Para lhes dar lugar, ruas são
destruídas e transformadas em espaços imprecisos, sem sentido e vazios para qualquer
pessoa a pé. Os centros urbanos e outros bairros que são maravilhas de complexidade
compacta e sólido apoio mútuo acabam displicentemente desentranhados.” (JACOBS,
2000: 377).

SPOSITO (1994-a) evidencia que a cidade produzida pela modernidade é a cidade, em

tese, acessível a todos. É o território da luta pela construção da democracia e da

igualdade. Aparentemente, no sentido de ganhar a cidade para o público, mas

contraditoriamente produzindo uma territorialidade cada vez mais privada.  Se pela

igualdade, constituída juridicamente, todos têm direito a ela, pela desigualdade

produzida pelo capitalismo o acesso pleno à cidade dá-se de forma diferenciada. O

resultado desta dinâmica faz com que as relações sociais de trocas, de lazer, de

expressão cultural e política abandonem as ruas e ganhem os espaços privados. Está em

curso um processo de privatização dos espaços públicos, de tal forma que a

territorialidade pública reduz-se cada vez mais à circulação.

“Os espaços públicos são valores culturais que influem, consciente ou inconscientemente,
na interação da população com o seu entorno, nas suas ações e reações e mesmo na
melhoria da sua qualidade de vida” MELLO apud ANDRADE e COLESANTI (2001: s/p).

“Convivem o formal e o informal, o abastado e o miserável, o empregado e o
desempregado, o esperdício e a escassez, numa dialética que tem como resultado os
conflitos sociais e a violência, utilizada pelo crime ou por autoridades constituídas”
CARVALHO apud ANDRADE e COLESANTI (2001: s/p).

Nessa mesma perspectiva, CARLOS (2001) afirma que, diante das necessidades

impostas pela reprodução do capital, o espaço produzido socialmente - e tornado

mercadoria, no processo histórico - é apropriado privativamente, criando limites à sua

própria reprodução. Nesse momento, o espaço, produto da reprodução da sociedade,

entra em contradição com as necessidades do desenvolvimento do próprio capital.

E ainda ressalta que o espaço se revela enquanto instrumento político intencionalmente

organizado e manipulado pelo Estado; é, portanto, um meio e um poder nas mãos de

uma classe dominante que diz representar a sociedade, sem abdicar de objetivos
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próprios de dominação. Nessa perspectiva, o Estado, através de renovações urbanas,

reorganiza as relações sociais e de produção. A renovação urbana se inscreve, assim,

num conjunto de estratégias políticas, imobiliárias e financeiras, com orientação

significativa no processo de reprodução espacial que converge para a segregação e

hierarquização no espaço a partir da destruição da morfologia de uma área da metrópole

que ameaça/transforma a vida urbana, reorientando usos e funções dos lugares da

cidade.

Assim, a rua pode ser considerada como o espaço do descontrole e da massificação,

opondo-se ao espaço íntimo da casa, onde se dá o controle e autoritarismo. Assim, DA

MATTA (1983) diz que a oposição entre rua e casa é básica, podendo servir como

instrumento poderoso na análise do mundo social brasileiro, sobretudo quando se deseja

estudar sua ritualização. A categoria “rua” indica basicamente o mundo, com seus

imprevistos, acidentes e paixões, ao passo que “casa” remete a um universo controlado,

onde as coisas estão nos seus devidos lugares. Por outro lado, a rua implica movimento,

novidade, ação, ao passo que a casa subentende harmonia e calma: local de calor e

afeto.

“...até a semântica da rua, com suas metáforas, é cheia de pejorativos: mulher da rua;
arruaça; menino de rua; moleque de rua; olho da rua; é também sinônimo corrente de ralé
e de plebe.” (YÁZIGI, 1997: 215).

“...as expressões, ‘moleque de rua’ ou ‘já para a rua’ são altamente poderosas e ofensivas,
designando, num caso, alguém sem orientação moral, e no outro, um modo muito
contundente de eliminar alguém de um ambiente preciso. Desse modo, colocar alguém
‘para fora de casa’ é sinônimo de destituição de uma posição social. Sair de casa é, então,
no Brasil, uma forma de castigo ou mesmo de penalidade, conforme a situação.” (DA
MATTA, 1983: 72).

E, reafirmando a dicotomia entre rua e casa, pode-se dizer que existe ainda todo um

conjunto de papéis sociais, de objetos e de ações que devem ocorrer num ou noutro

domínio. As ações que estão ligadas aos aspectos externos do mundo social dizem

respeito ao mundo público, ao mundo da rua.

Com a diminuição/normatização dos espaços públicos, o uso do espaço para o lazer

tende a se transfigurar numa atividade paga. Com isso, presenciam-se profundas

mudanças que influenciam as práticas sócio-espaciais, onde CARLOS (1999: 182) diz

“...o caminho vira rua, depois se transforma em avenida e nesse ponto da história das
formas de apropriação da cidade, nesse contexto, a rua deixa de ser extensão da casa para
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se contrapor a ela. (...) Desse modo o que era público, o que acontecia no ambiente da rua
se fecha intramuros. Os lugares da cidade se delimitam, se fecham e se tornam exclusivos.
(...) A atenuação da sociabilidade é marcada pelo fim das atividades que aconteciam nos
bairros [nas ruas], como a atenuação das relações... provocada pela invasão da televisão,
num primeiro momento, e pelo adensamento dos automóveis, que tiraram as cadeiras das
calçadas; o fim das procissões, ...o fim das quermesses; ...o fim dos encontros nas
esquinas, e os ensaios das escolas de samba que antes aconteciam nas ruas dos bairros e
hoje foram confinadas a quadras cobertas e fechadas. A isso se soma a destruição de ruas
e praças em antigos bairros, marcando o fim dos pontos de encontro etc.”

Se considerarmos, sob o ponto de vista de SANTOS, C.N.F (1985), que as ruas

representam, afinal, o mais característico dos espaços comuns nas cidades, e que são

mais importantes que praças, bosques, parques e quaisquer outros tipos de logradouros,

então teremos que a negação da rua é a negação do urbano, pois domínio público, por

excelência, a rua é o lugar onde se dão as relações formais e informais, expostas e

visíveis, mediadas pela legalidade e pela ilegalidade, pelo dinheiro e pela miséria. A rua

se torna, com freqüência, o lugar da novidade, do inesperado. É o lugar onde se dá o

social também como espetáculo. Daí seu fascínio.

“A rua se coloca como dimensão concreta da espacialidade das relações sociais num
determinado momento histórico, revelando nos gestos, olhares e rostos, as pistas das
diferenças sociais. ...na rua se tornam claras as formas de apropriação do lugar e da
cidade, e é aí que afloram as diferenças, e as contradições que permeiam a vida cotidiana,
bem como as tendências de homogeneização e normatização impostas pela estratégia do
poder que subordina o social.” (CARLOS, 1996: 86).

“...os usos da rua, as formas de apropriação são momentos privilegiados para o
entendimento de como se organiza a sociedade em seus hábitos e costumes, pois a rua se
lia à idéia da construção dos caminhos que junto com a casa criam o quadro de vida.”
(CARLOS, 1996: 87).

Numa bela referência ao cotidiano da rua, a autora revela que, no transcurso de um

único dia é possível presenciar que as ruas da cidade são tomadas por passos com ritmos

diferenciados, com destinos diferentes. Ela guarda múltiplas dimensões. A rua pode ter

o sentido de passagem. A rua pode ter o sentido de fim em si mesma. A rua pode ter o

sentido do mercado, aquele vinculado à troca. A rua pode ter o sentido da festa. A rua

pode ter o sentido da reivindicação. A rua também tem o sentido do morar. As ruas

também são apropriadas como território de domínio de gangues. As ruas têm o sentido

da normatização da vida. As ruas têm o sentido da segregação social. A rua ainda

preserva o sentido do encontro.

Para LEFEBVRE apud CARLOS (1996) a rua representa a cotidianidade na nossa vida

social. Lugar de passagem, de interferências, de circulação e de comunicação, ela torna-
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se, por uma surpreendente transformação, o reflexo das coisas que ela liga, mais viva

que as coisas. Ela torna-se o microscópio da vida moderna. Aquilo que se esconde, ela

arranca da obscuridade. Ela torna público.

Para CARLOS (1996), a rua também é o lugar da desordem, na medida em que os

elementos da vida urbana, imóveis na ordem fixa, se liberam e para aí afluem. Tanto

quanto o cotidiano a rua apresenta-se para análise a partir de dois momentos intrínsecos

e contraditórios; se de um lado a rua é lugar da manifestação da diferença, ela de outro é

expressão da normatização do cotidiano. Esse espaço público é o lugar privilegiado da

repressão imposta, de forma clara ou sub-reptícia, em função das estratégias do Estado.

Isto fica claro nas proibições de reunião de pessoas em áreas públicas - praças, ruas,

avenidas.

As ruas e calçadas, assim, são os principais lugares públicos de uma cidade. Em razão

disto, ruas vivas e efervescentes despertam o interesse dos citadinos; ruas tristes e

mórbidas estão fadadas ao descaso, ao silêncio e ao vazio. Se as relações e os contatos

interessantes, proveitosos e significativos entre os habitantes das cidades se limitassem

à convivência na vida privada, a cidade não teria serventia.

Dessa forma, podemos afirmar que a rua é uma referência de localização, uma

espacialidade onde as pessoas se identificam por símbolos comuns, deixando de ser algo

abstrato para ser algo vivido, onde podem ocorrer relações sociais de cumplicidade.

Também é local de controle social, é uma realidade histórico-social; no entanto, é um

lugar específico diante da totalidade.

As ruas das cidades, afirma JACOBS (2000), servem a vários fins além de comportar

veículos; e as calçadas - a parte das ruas que cabe aos pedestres - servem a muitos fins

além de abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados à circulação, mas não são

sinônimos dela, e cada um é, em si, tão fundamental quanto a circulação para o

funcionamento adequado das cidades. As ruas e suas calçadas, principais locais públicos

de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Se as ruas de uma cidade parecerem

interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade

parecerá monótona.
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“A soma [dos] contatos públicos casuais no âmbito local... resulta na compreensão da
identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança mútuos e um apoio
eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança. A inexistência dessa confiança é um
desastre para a rua.” (JACOBS, 2000: 60).

“Quando uma área da cidade carece de vida nas calçadas [nas ruas], os moradores [e
usuários] desse lugar precisam ampliar sua vida privada se quiserem manter com seus
vizinhos [e outros usuários] um contato equivalente. Devem decidir-se por alguma forma
de compartilhar, pela qual se divida mais do que na vida das calçadas, ou então decidir-se
pela falta de contato.” (JACOBS, 2000: 67).

“A vida na rua, tanto quanto eu possa perceber, não nasce de um dom ou de um talento
desconhecido deste ou daquele tipo de população. Só surge quando existem as
oportunidades concretas, tangíveis, de que necessita.” (JACOBS, 2000: 75).

A autora afirma que a decadência dos centros das cidades norte-americanas não é

misteriosa, nem se deve à sua anacronia, nem ao fato de os usuários terem sido

afugentados pelos automóveis. Eles estão sendo estupidamente assassinados, em boa

parte por políticas deliberadas de separar os usos de lazer dos usos de trabalho, em

conseqüência do mal-entendido de que isso seja um planejamento urbano ordenado. E a

partir dessa crítica às intervenções urbanas pautadas na rigidez das determinações da

legislação urbanística, ainda acrescenta que

“Não é preciso dizer que as ruas e os bairros que possuem boa combinação de usos
principais e têm êxito na geração da diversidade devem ser admirados e não desprezados
por causa dessas mesclas e destruídos pela tentativa de separar seus elementos.
Infelizmente, os planejadores tradicionais parecem ver nesses mesmos lugares populares
[como as áreas centrais] e atraentes apenas um convite irresistível para empregar os
propósitos tacanhos e destrutivos do planejamento urbano ortodoxo. ...os urbanistas têm
plenas condições de destruir as misturas de usos principais urbanas mais rápido do que
elas conseguem florescer...” (JACOBS, 2000: 195).

“ ‘A mistura de usos é feia. Provoca congestionamento de trânsito. Estimula usos nocivos.’
Esses são alguns dos bichos-papões que fazem as cidades combater a diversidade. Tais
crenças ajudam a moldar as diretrizes do zoneamento urbano. Ajudaram a racionalizar a
reurbanização, transformando-a na coisa estéril, rígida e vazia que é. Atrapalham o
planejamento urbano, que poderia encorajar deliberadamente a diversidade espontânea,
propiciando as condições necessárias para seu crescimento.” (JACOBS, 2000: 245).

Mesmo assim, há uma rede de ações e de resistência contra a falta de liberdade, contra a

exclusão e a desigualdade. O espaço na cidade denuncia escancaradamente esses

processos. O espaço é mesmo condição desses processos. E são exatamente essas redes

que colocam em xeque todos os mecanismos de rigidez das hierarquias sociais, os

processos de manipulação cultural, gerando fantásticos processos de solidariedade, de

igualdade, de fraternidade, de convivialidade. Vá a uma praça pública, a uma rua da

periferia das grandes cidades brasileiras e descubra isto!  Reconstruir a urbanidade é

antes de tudo assumir a complexidade gerada pela coexistência de grupos, de culturas,

de línguas, de religiões, de idades, de atividades. Esta coexistência é o fundamento da
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inteligência e, por conseguinte da liberdade. O espaço é o conteúdo desse choque

permanente da diversidade (SOUZA, 1997).

“Os cidadãos mostram que estão aprendendo seu direito à cidade com maior rapidez com
que esta última e seus governantes conseguem torná-la espaço público de direito. Esse
parece ser o confronto: a consciência do público, a cultura pública têm avançado a ritmos
mais acelerados do que os lentos ritmos de superação de valores e estilos privados: de
gerir a cidade, definir políticas, de reverter prioridades.” (ARROYO, 1997: 37).

A dependência excessiva dos automóveis particulares no cotidiano das pessoas e a

concentração urbana de usos diversos acabam sendo incompatíveis. Faz-se necessário

que um repensar a respeito do lugar comum, o espaço público da rua, seja instituído

como prática constante, entre todos os agentes que produzem e reproduzem a cidade,

para que o mesmo seja “devolvido” ao cidadão, ao pedestre, pois

“Em virtude das facilidades concebidas para o automóvel e a circulação de mercadorias
que norteiam todo urbanismo da cidade, o pedestre vê-se mais uma vez diminuído. Em sua
aventura pela cidade, diversas razões concorrem para que seja vítima do trânsito. Ciente
de que os fluxos não estão a seu favor, sua psicologia envereda por trajetos que implicam
riscos de travessia ousados, nem sempre bem calculados ou são ainda forçados. Quase
tudo está a seu desfavor: a selvageria dos motoristas; a organização dos fluxos ..., com
prioridade ao automóvel; as leis e a impunidade; as disposições físicas das vias ...”
(YÁZIGI, 1997: 177).

Além do risco rotineiro de acidentes de trânsito, o pedestre convive ainda com a

insegurança das ruas, traduzida nos elevados índices de criminalidade, principalmente

nas grandes cidades. Violência esta que acaba por impulsionar o “esvaziamento” destes

espaços.

1.1.2 - O PROBLEMA DA SEGURANÇA NAS RUAS

“O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as
pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a
tantos desconhecidos. Não devem se sentir ameaçadas por eles
de antemão. (...) O problema da insegurança nas ruas e na
porta de casa é tão sério em cidades que empreenderam
iniciativas de revitalização conscientes quanto aquelas que
ficaram para trás. E também não resolve nada atribuir a
grupos minoritários, aos pobres ou aos marginalizados a
responsabilidade pelos perigos urbanos. Há variações
enormes no nível de civilidade e de segurança entre tais
grupos e entre as zonas urbanas onde eles vivem.” (JACOBS,
2000: 31).
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É necessário que a paz, a tranqüilidade, a segurança no espaço público da rua seja

mantida substancialmente por uma rede complexa, quase inconsciente, de controles e

padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele

aplicados. O que deve ser frisado, ainda que possa parecer extremamente subjetivo, é

que a ordem pública, a convivência “pacífica” entre as pessoas que vivem o cotidiano

das ruas não deve ser mantida única e exclusivamente pela polícia (sem com isso negar

sua necessidade).

As ruas devem não apenas resguardar a cidade de estranhos que depredam: devem

também proteger os inúmeros desconhecidos pacíficos e bem-intencionados que as

utilizam, garantindo também a segurança deles. Todos precisam usar as ruas. O

requisito básico da vigilância é um número substancial de estabelecimentos e outros

locais públicos, dispostos ao longo das calçadas do distrito, que sejam utilizados de

noite. Lojas, bares e restaurantes, os exemplos principais, atuam de forma bem variada e

complexa para aumentar a segurança nas calçadas (JACOBS, 2000).

A autora ainda ressalta que os inquilinos de alta renda, a maioria dos quais é tão

passageira que nem conseguimos guardar sua fisionomia, não têm a menor idéia de

quem toma conta da rua nem de como isso é feito. Em alguns bairros ricos, onde existe

pouca vigilância do tipo “faça-você-mesmo”, são contratados vigilantes de rua. As

calçadas monótonas do trecho residencial são incrivelmente pouco utilizadas.

Assim, passa a ocorrer, na paranóia da “correria” do mundo moderno, intrinsecamente,

um constante constrangimento do cidadão estranho ao lugar, ao transitar por vias

vigiadas por profissionais de segurança, pois tem-se medo até de apreciar a paisagem,

tendo-se sempre que “acelerar o passo”, numa velocidade contínua e sem paradas (e

olhares sobressaltados), para não ser confundido com bandidos.

“...residências de renda média e alta que ocupam grande extensão do solo urbano, vários
quarteirões..., com terrenos e ruas próprias para atender a essas ‘ilhas urbanas’, ‘cidades
dentro da cidade’ e esse ‘novo conceito de vida urbana’, como dizem os anúncios sobre
eles. Aqui, a prática é... demarcar o Território e deixar do lado de fora das cercas as
outras gangues. Antes, as cercas nem eram visíveis. Os guardas eram suficientes para
garantir a fronteira. Nos últimos anos, contudo, as cercas tornaram-se concretas.”
(JACOBS, 2000: 49).

A “reinvenção” e/ou a “readequação” do espaço, em razão do medo generalizado da

violência que toma conta das nossas cidades, leva também à criação de espaços
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segregados de “excelência”, como os condomínios fechados verticais ou horizontais,

que se apresentam como ambientes que possibilitam, aos seus moradores e usuários, as

“melhores condições de qualidade de vida” que se espera em uma cidade. Um exemplo

do marketing promovido pelo capital imobiliário para vender esse produto pode ser

observado num informe publicitário de página inteira publicado na FOLHA DE SÃO

PAULO (15.9.2000:C-8), que apresenta o condomínio “Reserva São Francisco”

(9.900m² de área e 160 apartamentos de 3 dormitórios com uma suíte, sala de dois

ambientes e terraço, duas vagas na garagem e 91 metros de área privativa distribuídos

em 5 torres de oito andares) como uma opção “ímpar” na conquista de “qualidade de

vida com preço reduzido”.

Como estratégia de marketing usa-se o apelo da chamada “relação custo-benefício” de

um empreendimento imobiliário, cujo futuro investidor residirá numa área privilegiada

da cidade de São Paulo, o bairro Vila São Francisco, com alta densidade de área verde

(na divisa entre Jaguaré e Butantã - próximo à Cidade Universitária da USP), possuindo

o condomínio sua própria reserva verde. E ainda diz o informe:

“Ainda é possível a uma família de classe média viver em meio a um jardim em plena são
Paulo? (...) Passearão tranquilamente, sem sair de seu condomínio, por alamedas
arborizadas. Poderão descansar numa praça de convivência ajardinada. Circularão a pé
entre os prédios, por um boulevard com pórticos coberto, um caminho sinuoso pelo verde
contornando toda a área. Os carros terão sua via de tráfego separada, mais um detalhe de
projeto idealizado para que os pais possam deixar as crianças soltas, sem preocupação.
Para garantir a segurança, a Graber, uma das mais tradicionais empresas desse ramo,
cuidará do monitoramento permanente do condomínio com tecnologia e pessoal treinado.
Centralizará o recebimento de correspondências e encomendas. Até a recepção mereceu
uma atenção especial. Terá uma saleta de espera protegida para os visitantes aguardarem.
(...) Haverá salões de jogos e recreação distintos para crianças e adolescentes. Os
baixinhos contarão com parquinho. Os adultos terão sala de ginástica, administrada pela
Intrafitt, e uma estação com aparelhos para exercícios ao ar livre, no circuito da
caminhada. Os esportes coletivos, como vôlei e futebol de salão, terão lugar numa quadra.
O projeto inclui ainda piscina de adultos com quatro raias semi-olímpicas e piscina
infantil. Junto à piscina, um bar tropical, com mesas. Para as confraternizações, salão de
festas e churrasqueira.” (FOLHA DE SÃO PAULO 15.9.2000:C-8).

Essa situação ilustra o extremo da “reinvenção” do espaço público, privatizado,

trancafiado, excludente, vigiado, intimista e seletivo. Tem-se aqui a impressão de que

somente atrás de muros e grades a segurança real existe e de que, do lado de fora,

impera a “selvageria” de um mundo sem controle, perigoso.

O medo, nas ruas, tem tomado grandes proporções e impera principalmente nas grandes

e médias cidades, onde a cada dia têm aumentado os índices de violência. Segundo
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informações da Secretaria de Segurança do município do Rio de Janeiro, na comparação

dos períodos de agosto a outubro de dois anos (1999 e 2000) houve crescimento de

56,94% de roubos a pedestres nas ruas, o maior índice de crescimento entre os diversos

crimes registrados. Em agosto de 1999 foram 1.114 roubos e em outubro de 2000

registraram-se um total de 1.934, como apresentado no GRÁFICO 1. Deve-se levar em

consideração que grande parte desses roubos não são registrados em boletins de

ocorrência, não fazendo, então, parte das estatísticas.

GRÁFICO 1 - Crescimento no número de roubos a pedestres nas ruas do Rio de Janeiro, ago. 1999
a out. 2000

Fonte: adaptado de ESCÓSSIA (14.11.2000:C-1).

Das três maiores cidades do interior de Minas Gerais, somente Juiz de Fora mantém

relativamente baixos os índices de criminalidade. Uberlândia já ultrapassou Belo

Horizonte no quesito roubo a mão armada; a taxa foi de 504,08 (por grupo de 100 mil

habitantes), enquanto Juiz de Fora apresentou uma taxa de 121,70, conforme TABELA
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TABELA 1 - Evolução do número de roubos a mão armada em cidades de Minas Gerais, 1991/1999
(taxa por 100 mil habitantes)

Roubo a mão armada
Cidades 1991 1999 Evolução (%)

Belo Horizonte 105,96 496,32 369
Betim 84,83 628,25 640
Contagem 94,09 668,20 610,2
Ibirité 100,35 450,86 349,3
Juiz de Fora 88,86 121,70 36,7
Uberlândia 67,02 504,08 652,1

Fonte: adaptado de PEIXOTO (10.12.2000:C-4).

O sociólogo Luís Flávio Sapori afirma que essa situação “está relacionada à baixa

eficiência do trabalho policial e à ineficiência do sistema prisional”. O coronel Flávio

Luizi Lobato, comandante da Regional Norte do Triângulo Mineiro, reforça a afirmação

quando diz que: “...nosso efetivo policial é relativamente baixo. São 1.200 homens,

enquanto que em Juiz de Fora é quase o dobro. A Polícia Civil aqui tem um quarto dos

policiais de Juiz de Fora. E o nosso sistema prisional é deficiente” (PEIXOTO,

10.12.2000:C-4).

Em São Paulo, no ano de 2000, houve uma queda estimada em 9% no número de

frequentadores de restaurantes à noite por causa dos assaltos, levando a Associação de

Bares e Restaurantes Diferenciados-Abredi a fazer sugestões junto à Secretaria da

Segurança Pública para criar um policiamento especial para o setor.

“...o fantasma da violência afeta principalmente a convivência urbana; ...produz assim, o
enclausuramento das classes média e alta em seus condomínios fechados e shopping
centers, abandonando progressivamente o espaço das ruas ou privatizando-as por meio de
vigilância ostensiva. (...) O espaço público significa para a população cada vez mais o
espaço da bandidagem, do perigo, do abandono.” (ROLNIK, 2001: 68).

Segundo informações da FOLHA DE SÃO PAULO (08.7.2000:C-4), o contigente de

vigilantes particulares em atividade no país é quase o efetivo de todas as Polícias

Militares estaduais. Hoje as empresas de segurança empregam 350 mil homens,

segundo a Polícia Federal. Todos os estados, mais o Distrito Federal, têm 368.900

policiais militares. Levando em conta o número de vigilantes formados e que não

trabalham, o contingente no país sobe para 500 mil.

É bom lembrar que existe um grande efetivo de vigilantes ou seguranças particulares

que trabalham em empresas clandestinas, que não têm registro junto aos órgãos de

segurança. Existem ainda muitos seguranças particulares que atuam por conta própria, o
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chamado “bico”, sem possuir o curso obrigatório para atuar profissionalmente, que é

oferecido pela Polícia Federal, como também há uma grande quantidade de policiais

civis e militares que realizam essa atividade de maneira ilegal (não podem atuar como

seguranças particulares), para complementar a renda.

O bairro Jardim Lusitânia, em São Paulo, se apresenta como um exemplo desse

momento de medo constante, dessa paranóia que invade o cotidiano em nossas cidades.

“Policiamento preventivo em todas as ruas e vigilância 24 horas foram promessas de
palanque embaladas durante as eleições municipais... Encostado ao parque Ibirapuera, o
Jardim Lusitânia criou o mais sofisticado programa de policiamento comunitário de São
Paulo e se transformou numa espécie de fortaleza sem muralhas. São 650 casas,
protegidas por 104 vigilantes particulares que se revezam em 39 guaritas; algumas ruas
chegam a ter uma guarita em cada entrada. (...) A novidade é que a Sojal (Sociedade dos
Moradores e Amigos do Jardim Lusitânia), representante, entre outros, do... secretário da
Segurança... Marco Vinício Petrelluzzi, articulou o exército de vigilantes com as polícias
civil e militar. (...) Incomodados com o aumento de criminalidade, estimulados pelo
movimento do parque [Ibirapuera], eles pressionaram o poder público e ergueram um
posto policial em frente a uma das saídas do parque. O posto tem 15 policiais e um
comandante. (...) Os policiais ajudaram a organizar os vigilantes particulares e montaram
uma rede de comunicação. Um movimento suspeito em uma rua aciona os demais
vigilantes e o posto comunitário, cujos policiais são capazes de atingir o local em menos de
60 segundos. (...) Tamanha eficiência incomoda o secretário da Segurança, obrigado
sempre a responder que aquele posto fora montado antes de ele comandar a polícia.”
(DIMENSTEIN, 22.11.2000: C-2).

O prefeito de uma quadra residencial de Brasília (Plano Piloto) recorreu à tecnologia

para afastar criminosos e suspeitos da região. Nos 2,5 mil metros quadrados da área,

serão instaladas 16 câmeras que enviarão imagens diretamente à página da superquadra

na Internet. Na entrada da quadra, um equipamento de leitura magnética fiscalizará os

carros. Cada veículo de morador, ou indicado por ele, terá um adesivo especial para

entrar na área sem acionar o esquema de segurança. E ainda contará com um vigia 24

horas por dia para abordar qualquer estranho e averiguar a que lugar se dirige (DIAS,

06.11.2000:98).

No entanto, essa iniciativa esbarra na legislação urbana de Brasília, pois as áreas do

entorno dos edifícios das superquadras são públicas e não se permite a apropriação

privada, o que configuraria a formação de  condomínios fechados em espaço público,

fugindo à proposta original do plano urbanístico.

A vigilância hoje é a tônica preterida e respaldada por boa parte da população,

fundamentalmente os pertencentes a grupos sociais mais abastados. Talvez algumas
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iniciativas venham realmente a surtir efeito positivo para diminuir os índices de

criminalidade, minimizando o medo de frequentar as ruas, principalmente das áreas

centrais, como vem ocorrendo em cidades do interior do estado de São Paulo (FIGURA

5).

“Duas cidades do interior de São Paulo - Franca (401 km de SP) e Ribeirão Preto (319
km) - vão implantar a partir de setembro um sistema de monitoramento eletrônico nas
áreas centrais para combater a violência. O sistema consiste na instalação de câmeras de
vídeo em locais estratégicos das duas cidades com acompanhamento realizado pela Polícia
Militar.” (...) “Nas duas cidades do interior onde o sistema de monitoramento de ruas já
funciona - Vinhedo e Americana -, a redução de furtos e roubos chegou a 100%... Em
Vinhedo... são 48 câmeras de vídeo - 32 na região central e 16 no portal (região de bares e
restaurantes). ...houve uma redução em 100% no número de furtos e roubos nas áreas
abrangidas pelo sistema e 50% no restante da cidade, para onde os policiais foram
remanejados. Em Americana [no calçadão da área central]... a redução dos casos de furto
e roubo foi de 90%, comparando os índices deste ano em relação a 1997.” (PAGNAN,
01.8.2000:C-3).

FIGURA 5 - Vigilância na área central de Franca-SP: monitoramento por câmeras.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 01.08.2000.

Extremos e excessos também podem ocorrer, como no caso da cidade paulista de

Iracemápolis, que possui 15.000 habitantes e fica a 160 quilômetros da capital.
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“Em todo este ano [2000], foram registrados apenas sete roubos. Ainda assim, ...[a
administração municipal] deixou-se contaminar pelo mesmo pavor que aflige as
metrópoles e tomou uma providência inusitada para manter a bandidagem longe de suas
ruas. Nos próximos meses, será a primeira cidade inteiramente cercada de que se tem
notícia no país. É um alambrado de 2,5 metros de altura construído ao redor de toda a
área habitacional, num percurso de quase 9 quilômetros. (...) As entradas do município
receberão portais com guaritas de segurança monitoradas por câmaras de vídeo 24 horas
por dia, ligadas a uma central da Polícia Militar. (...) Alguns hábitos já começaram a
mudar no cotidiano das pessoas que vivem do lado de dentro da cerca. Até bem pouco
tempo atrás, raramente se viam crianças nas ruas nas áreas próximas às rodovias. Hoje,
os pais deixam que elas brinquem tranquilamente por ali.” (VERANO, 16.8.2000:98).

Parece-nos hoje não haver uma solução menos traumática para a questão da violência

nas ruas de nossas cidades. No entanto, JACOBS (2000:52) ressalta que

“Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em que ela funciona a
contento, uma ordem surpreendente que garante a manutenção da segurança e a liberdade.
É uma ordem complexa. Sua essência é a complexidade do uso das calçadas [e ruas], que
traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem compõe-se de movimento e
mudança, e, embora se trate de vida, não de arte, podemos chamá-la, na fantasia, de forma
artística da cidade e compará-la à dança - não a uma dança mecânica, com os figurantes
erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas a
um balé complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm todos papéis distintos, que por
milagre se reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. O balé da boa calçada
[rua] urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está sempre repleto de
novas improvisações.”

Em países como o Japão e também na Europa Ocidental, onde existem as menores taxas

de crime violento, YÁZIGI (1997) afirma que a tendência de privatização da segurança

é fraca e o espaço público muito valorizado. Daí a necessidade de se retomar a esfera

pública e a civilidade, a tolerância para com o outro.

No entanto, quando se considera o conjunto de espaços intramuros (condomínios

horizontais e verticais, shoppings, centros empresariais, clubes; etc.), o autor ressalta

que se percebe que a privatização confina as pessoas e separa as camadas sociais cada

vez mais. Se a isto se associar também a tecnologia de telecomunicações à distância, o

trabalho domiciliar do executivo da globalização, suprime-se do cotidiano a experiência

coletiva, de fundamental valor para a humanidade.
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1.2 - O CONTRAPONTO DO ESPAÇO PÚBLICO: ESPAÇOS

MULTIFUNCIONAIS - OS SHOPPING CENTERS

“Boa parte dos integrantes [das] classes médias, ...integram-se
cada vez mais a um modo de vida que se traduz, ...num padrão
funcional caracterizado por uma espécie de “circuito”, incluindo
“moradias fechadas”, trabalho em complexos empresariais,
consumo em [hipermercados], shoppings, circulação em
veículos particulares, etc. Articula-se neles um modo de vida
distinto, segregado e diferenciado, evitando o máximo possível o
contato com espaços públicos e sua diversidade de grupos
sociais.” (FRÚGOLI JÚNIOR, 1995:76).

A tendência cada vez maior de confinamento em espaços multifuncionais de grupos

sociais de renda média e alta da população, que se “recusa” a vivenciar o cotidiano de

nossas áreas centrais, tem tomado proporções gigantescas. Essa parcela privilegiada se

nega ao convívio com as camadas populares. Aproveitando-se, principalmente, da

depreciação do espaço público da rua nessas regiões, como também dos crescentes

índices de violência, as estratégias do capital em criar condições satisfatórias para que

consumidores em potencial tenham um ambiente favorável aos seus anseios de consumo

e convivência (espaços que se tornam seletivos) são cada vez mais “eficientes”.

Os grande equipamentos comerciais, como os shopping centers, produzem novas

centralidades e procuram vazios urbanos intra ou inter-urbanos, reproduzindo o

território da cidade e afastando, da possibilidade de consumo de bens e serviços, uma

parcela da sociedade (SPOSITO, 1994-a).

“O centro tradicional das principais cidades brasileiras, apesar de ainda continuar sendo
o lugar de maior concentração de lojas, escritórios e serviços e também de empregos,
mostra um relativo declínio como foco organizador de estrutura espacial urbana. O
aparecimento de shopping centers em áreas não centrais das metrópoles mais facilmente
articuladas à malha viária urbana e interurbana, a construção de torres de serviços e
escritórios nas avenidas mais valorizadas e a construção de centro administrativos
isolados constituem características comuns de transformação da estrutura intra-urbana...”
(SEDU, 2000:14).

Os shoppings são, agora, lugares onde cada vez mais se busca o consumo, o lazer e os

contatos, com conforto e segurança. O contraponto da rua. Espaços criados e recriados a

todo instante, como símbolos  maiores do avanço do privado sobre o público. Quais são

as perspectivas futuras das inter-relações sociais no espaço urbano? Viveremos em um

ambiente onde as relações de convivência impessoais se pautarão no completo

apartamento de grupos ditos distintos?
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“O surgimento rápido de sub-centros comerciais e de serviços, a relocalização de
atividades, antes típicas do centro principal, ao longo de vias de circulação rápida, e a
expansão do número de shopping centers, mesmo em cidades médias, indicam a produção
de diferentes territórios do consumo e do lazer, expressões cada vez mais marcantes da
separação sócio-espacial que se verifica no interior das cidades brasileiras.” (SPOSITO,
1994:179).

À medida que a cidade cresce, as pessoas passam a diminuir seus contatos interpessoais,

porque incorporam a lógica capitalista, em que a convivência  restringe-se a lugares

privados, como o próprio ambiente de trabalho, associações e instituições fechadas, e

até mesmo a momentos de compras e lazer, pois os locais onde as pessoas compartilham

interesses comuns, como por exemplo, os shopping centers, são fechados e

segregadores.

Sob essa reflexão, TOLEDO (1996) afirma que o surgimento dos espaços privados,

como os shopping centers, para atender a uma demanda da “civilização automotiva”

propiciou para esses veículos acesso fácil e farta área de estacionamento seguro. Para

esses locais se deslocou o melhor comércio e, com ele, prerrogativas que eram do

centro, como os cinemas, os restaurantes e os bares. Outro fator ainda foi a especulação

que, movida pelas facilidades do automóvel, se atirou para lugares que, embora

distantes, proporcionavam terra barata e lucro alto. A soma de tudo teve um resultado

cruel, no Brasil, que foi aprofundar a segregação. Os shoppings, em sua maioria, são do

rico; o centro depreciado ficou para o pobre.

Os shopping centers passam a constituir-se, como evidencia LEMOS (1995), em

importantes locais de sociabilidade, de aglutinação e encontros. Espaço privado que se

faz público para uma parcela muito específica da população. Um espaço produzido com

“paisagem” de cidade pequena de interior, de província, de onde se valorizam os

aspectos mais tradicionais, como praça, ruas, avenidas, junto aos mais modernos

equipamento do comércio.

Em São Paulo, do primeiro shopping center (primeiro do Brasil - década de 1960), o

Iguatemi, anunciando antecipadamente a expansão da centralidade Sudoeste em direção

à região da atual Faria Lima, esses equipamentos se multiplicaram e acabaram

imprimindo uma lógica totalmente nova aos hábitos de consumo paulistanos (ROLNIK,

2001).
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Os shopping centers vêm se expandindo rapidamente nas grandes cidades, ocorrendo

um crescimento acelerado fundamentalmente a partir dos anos de 1980, introduzindo

“novos valores” de consumo e lazer. Esse fenômeno também acontece nas cidades

médias, tendo sido mais acentuado na década de 1990.

Hoje, é claro e evidente que os shopping centers não competem somente com o

tradicional comércio varejista das ruas das áreas centrais e com as demais formas de

varejo não lojistas (venda por catálogo, Internet, tele-vendas e outras formas de home

shopping), como já começam a competir entre si, dada a proliferação desse tipo de

estabelecimento em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,

Salvador, Belo Horizonte e outras.

A aclamada modernização urbana, pautada na racionalidade, aprofunda de um modo

geral as diferenças sociais, deteriorando sobremaneira o espaço público. E como afirma

FRÚGOLI JÚNIOR (1995), privilegia a privatização, acentua as exclusões sociais, cria,

enfim, uma cidade apartada, restrita, “intramuros”. Ainda que isso não signifique,

obviamente, o “fim do espaço público”, aponta uma redução considerável da

diversidade e heterogeneidade dos espaços de interação social interclasses.

Cada vez mais, contingentes maiores de membros dos grupos sociais de maior poder

aquisitivo, em especial os de renda média, se refugiam em espaços excludentes, e

enquanto isso, com total descomprometimento destes, a maior parte da população de

baixa renda se move por um espaço deteriorado, depreciado, muitas vezes insalubre,

onde a transgressão é fato corriqueiro.

O shopping center, assim, inscreve-se na categoria de espaço fechado e segregador.

Alguns estudiosos o consideram semi-públicos, o que, diante da perspectiva do acesso

irrestrito e incondicional, é uma falácia.

O ambiente límpido e sereno dos shoppings, do ponto de vista arquitetônico e

paisagístico e até mesmo dos anseios dos usuários, perfaz no inconsciente (talvez

mesmo consciente) coletivo a imagem do lugar perfeito, que acaba por substituir

definitivamente o espaço da rua, como demonstrado por meio de pesquisa realizada com

diversas pessoas em Porto Alegre (QUADRO 2).
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QUADRO 2 - Qualificações apresentadas pela população de Porto Alegre-RS em relação ao espaço
da Rua da Praia (área central) e dos shopping centers, 1992

Rua da Praia (centro) Shopping Center

Velho
Pobre
Feio
Sujo

Perigoso

Moderno
Rico

Bonito
Limpo
Seguro

FONTE: ROSSARI, 1992:116.

Visitar o shopping center, no Natal, começa a ser uma prática tão importante quanto a

festa em si. É, inclusive, uma alternativa à tradicional visita à igreja, como afirma

ROSSARI (1992).

Nesse espaço o ritual do consumo está impregnado em todos os gestos e ações das suas

administrações. O comércio é a tônica e as datas comemorativas são chamarizes

importantes para se criar o “verdadeiro” ambiente de confraternização, evidentemente

dentro da lógica do consumo - dia das mães, dia dos pais, dia da criança, Páscoa, dia dos

namorados, entre outras. No Natal, por exemplo, há uma certa “tolerância” em relação à

frequência de populares (contanto que mantenham um comportamento discreto e

“condizente” com o lugar, e consumam), pois é o momento onde se pode obter uma

lucratividade grande em relação a outras datas festivas.

HARVEY apud FRÚGOLI JÚNIOR (1992) afirma que, simbolicamente, os shopping

centers aspiram a traduzir, num espaço fechado, a utopia urbana que o capitalismo

moderno não realizou para o conjunto da sociedade: uma “cidade ideal”, repleta apenas

de cidadãos consumidores, sem vestígios de pobreza e deterioração, uma “cidade” onde

o consumo é simultaneamente de mercadorias e imagens.

Os shoppings recriam espaços de sociabilidade através de suas praças de convivência,

praças de alimentação e diversão. Em razão das inúmeras opções de equipamentos,

ligados sobretudo ao lazer, os grupos de jovens têm esses espaços como lugares de

encontros, paqueras, diversão, entretenimento e sociabilidade. Porém, a diversidade de

frequentadores é limitada, restringida e vigiada. Esses verdadeiros “templos do

consumo” criam espaços de acesso público, mas não são efetivamente públicos quando

observamos o tipo de comportamento permitido ou proibido pelas suas administrações,
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evidenciando um controle eminentemente privado. Sendo assim, esse espaço é privado e

excludente.

Uma situação ocorrida no shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, em agosto de 2000

(FIGURA 6), retrata bem os critérios seletivos que esses espaços, chamados por muitos

de “semi-públicos”, impõem.

“Um grupo de 130 sem-teto, favelados, estudantes e punks inaugurou uma forma inédita de
protesto... no Rio, ao promover uma invasão pacífica do shopping Rio Sul, em Botafogo, na
zona sul. (...) Mesmo diante do olhar desconfiado dos lojistas, os sem-teto não se
intimidaram: experimentaram roupões de seda e puseram os filhos para brincar com
brinquedos importados. (...) A administração do shopping reuniu seus seguranças para
acompanhar o ‘passeio’ dos manifestantes ... alguns comerciantes fecharam as portas,
como foi o caso da loja de moda masculina Richard’s e da boutique Rudge. (...) Na hora do
almoço, os manifestantes ocuparam a praça de alimentação. Comeram pão com mortadela
e tomaram refrigerantes. (...) Antes de deixar o shopping..., obtiveram uma última
concessão da administração do estabelecimento, que alugou três ônibus para levá-los de
volta à zona oeste da cidade. (...) Os donos de shoppings devem entrar na Justiça com uma
medida cautelar para impedir que os estabelecimentos se tornem palco frequente de
protestos como o ocorrido no Rio... O diretor de operações do shopping Rio-Sul, disse que
houve desconforto do público com a presença dos manifestantes e ‘cinicamente’ afirmou
ter ‘medo que, por exemplo, eles prendam o pé na escada rolante, pois não estão
acostumados’.” (DANTAS, 05.8.2000: C-6).

FIGURA 6 - Sem-tetos invadem o Shopping Rio Sul no Rio de Janeiro.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 05.08.2000.
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Não se quer, nesse episódio relatado, parecer que se deseja que esses espaços se tornem

lugares de desordem; apenas, numa situação específica, procurou-se evidenciar os

critérios de seletividade e a atitude daqueles que administram os shoppings, diante de

um fato peculiarmente inesperado.

Os shopping centers apresentam-se, conforme FRÚGOLI JÚNIOR (1992), como

verdadeiros contrapontos às deficiências de infra-estrutura das grandes cidades,

veiculando, em nível promocional, uma espécie de “imagem invertida” destas: são

locais confinados, servidos por uma uniforme climatização ambiental, em que o tempo

parece não passar - tanto as horas, uma vez que não há relógios, quanto os anos, pois os

materiais não se deterioram, sendo trocados antes de se deixar perceber seu

envelhecimento. Não há chuvas, nem calor excessivo, nem becos escuros ou ruas

esburacadas. Alto-falantes fazem circular a música imediatamente reconhecível das

“sedativas” trilhas de FM, num cenário de total assepsia. Atores sociais “indesejáveis”,

e mesmo “tipos exóticos” são banidos, através de um rígido esquema de segurança.

O mesmo autor afirma, em relação ao shopping Iguatemi, em São Paulo, que a

seletividade social nesse espaço é uma característica implícita, ocorrendo até mesmo a

criação de linhas de ônibus exclusivas fazendo a ligação entre ele e alguns condomínios

fechados e bairros “nobres”. Crianças e adolescentes, principais usuários dessas linhas,

são representantes do que se poderia chamar de “geração confinada”: alternam seu

cotidiano entre a escola - onde também contam com esquemas de segurança e transporte

por peruas ou microônibus -, o shopping center e o próprio condomínio onde moram.

Não travam praticamente nenhum contato com a rua, a esquina, o bairro ou o ônibus,

salvo raras exceções. Após uma reforma, em 1989, houve aí um aumento de grupos

freqüentadores; no entanto, a diversificação do público está longe de representar uma

popularização desse shopping center. Continuam intactas as regras de seletividade

impostas pela segurança, por sua arquitetura interior, pela imagem veiculada na mídia.

Esses espaços, apresentados como solução alternativa e eficaz em relação aos aspectos

negativos das ruas das áreas centrais recriam, segregando, espaços de convivência que

antes se davam em espaços públicos. Os shoppings apresentam uma arquitetura

exuberante, conforto ambiental, segurança, praças, e outros aspectos mais, que recriam
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o “espaço público perfeito”, permeando o imaginário das pessoas, principalmente da

juventude, como o lugar ideal.

“A arquitetura desloca-se para o campo da cenografia. É o suporte do espelho, da imagem.
Transforma-se em elemento de linguagem visual dentro da espacialidade da persuasão.
Estes elementos conjugados operam na dissolução do tempo: a iluminação artificial, as
superfícies de vidro, os espelhos refletores, os jorros d’água criam um universo fantasioso
e atemporal. O espetáculo é ritmado pelo acender e apagar das luzes e o cenário
apresenta-se sempre impecável.” (SANTOS JÚNIOR, 1992:73).

Nessa perspectiva, podemos apresentar um exemplo em relação aos novos

empreendimentos no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Depois de uma réplica da estátua da Liberdade instalada em um shopping center e da
construção do Downtown - uma cópia dos centros de compras de Miami -, a Barra da
Tijuca, na zona sul do Rio, agora vai se ‘europeizar’. O bairro ganhará, a partir de
outubro, uma miniatura da Europa em forma de shopping center. Mas o Barra World
Center não nega de onde vem sua inspiração: dos parques temáticos da Disney-world... É
praticamente uma miniversão do Epcot Center. Em uma área com pouco mais de 600 lojas,
serão instaladas reproduções da Torre Eiffel, da Torre de Pisa - com 20m e 18m de altura,
respectivamente -  e do castelo de Windsor.” (PETRY, 31.1.2001:C-1).

Dependendo da especificidade do empreendimento, há uma diversidade de comodidades

oferecidas aos clientes, dentro de uma estrutura de serviços, apoio, lazer e

entretenimento, consumo e outras, como apresentadas adiante:

- promoção de feiras diversas (antigüidades, fitas de vídeo, utensílios domésticos,

animais, flores e plantas, doces caseiros), atividades de recreação gratuita,

oferecimento de cursos diversos (jardinagem, clínica veterinária, culinária,

planejamento financeiro doméstico, Internet, etc.), oficinas culturais e exposições de

arte;

- praça de alimentação com garçons, diversidade de bares e restaurantes, informação

nutricional na praça da alimentação;

- serviço de informação (balcão), envio de informativos dos eventos e promoções das

lojas aos clientes, informações turísticas da cidade, distribuição de revistas e

catálogos com informações diversas, disponibilização de número telefônico toll-free

(DDG), guias e mapas, planta interna do edifício para facilitar a localização do

cliente;

- Internet grátis (home page do shopping), quiosque multimídia;
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- estacionamento gratuito e pago (este último, com serviço opcional de manobrista),

com controle de entrada e saída, seguro que cobre danos com furto de veículos,

ponto de táxi, lavagem de carros, posto de gasolina, posto de troca de óleo,

transporte gratuito de clientes;

- acessibilidade ao portador de deficiência física, empréstimo de cadeiras de roda para

deficientes, marcadores de desníveis de piso e linguagem Braille, intérpretes de

linguagem de surdo-mudos;

- promoção de eventos culturais diversos e shows musicais, festivais de filmes, casas

de show e teatro, serviço de reserva em cinemas e shows, exposição de trailers dos

filmes em cartaz por “vídeowall” (televisores acoplados) junto à bilheteria;

- hotel, centro de convenções;

- sorteio de brindes (desde descontos em pequenas compra até sorteio de automóveis

importados e viagens ao exterior), distribuição de ingressos para equipamentos de

lazer (como cinemas) como brinde;

- atendimento “personalizado” pelo proprietário da loja;

- cartões de crédito específicos de lojas e/ou do próprio shopping;

- entrega domiciliar, carregador de sacolas;

- caixas eletrônicos e postos bancários;

- climatização, decoração adaptada às datas festivas, aromatização ambiental;

- abertura das lojas aos domingos e feriados, atendimento 24 horas de determinadas

lojas e serviços (ou mesmo de todo o shopping);

- berçário, fraldário, espaço de lazer específico para crianças de idades específicas

(com pessoal especializado - educadores, enfermeiras, artistas, etc), oferecimento de

carrinhos de bebê personalizados (às vezes camuflados por personagens de desenhos

infantis) para circulação;

- atendimento médico (pequenos ambulatórios) e disponibilidade de ambulância,

permissão de prestação de serviços públicos específicos (vacinação de crianças,

medição de pressão arterial, doação de sangue);

- supermercado como âncora ou hipermercado na mesma área do shopping;
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- patrocínio de eventos esportivos e culturais na cidade, ações assistencialistas junto a

comunidades carentes, que vão desde a distribuição de brinquedos a ambulâncias,

postos de donativos;

- desfiles de moda, convites para eventos (inaugurações e lançamentos de novos

produtos e serviços);

- capela (com missas celebradas diariamente);

- vales-presentes;

- guarda-volumes, cestas de lixo reciclável, sanitários higienizados;

- locais para animais de estimação, áreas de descanso estrategicamente distribuídas;

- encontros e eventos semanais, especialmente para a terceira idade;

- ala de serviços (chaveiro, loteria, oficina de relógios, lavanderia, correios, tabacaria,

locadora de vídeo, floricultura, engraxataria, cabeleireiro, etc.), postos de serviços

públicos diversos (confecção de carteira de identidade, passaporte, certidão de

nascimento e até mesmo abertura de empresa);

- danceteria, pista de patinação, boliche;

- brigada de incêndio;

- portas automáticas/elevadores/escadas rolantes;

- intérpretes para clientes estrangeiros;

- academia de ginástica, escolas de informática e de idioma estrangeiro, etc.

O maior shopping da América Latina, o Barra Shopping, no Rio de Janeiro, com 538

lojas e 60 mil visitantes diários, possui entre seus serviços aluguéis de triciclos

motorizados, helicóptero, limusines, fraldário, centro ecumênico, atendimento ao

consumidor e tem planos para a construção de um hospital com 50 leitos, sala de

cirurgia e unidade de tratamento intensivo.

“Um shopping center carioca implantou no início de 1996 um serviço especial denominado
‘Tour de Compras’, onde o cliente, por meio de um telefonema, tem à sua disposição um
veículo com ar-condicionado para levá-lo ao shopping, bem como uma recepção no
empreendimento com cafezinho e água gelada, retornando a sua residência no horário em
que desejar. O serviço é pago, mas com valor que deve estar em parte subsidiado pelo
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shopping: R$ 6,00 para o cliente. A iniciativa é inspirada em uma prática comum nos
Estados Unidos.” (MEIRA, 1998: 103).

Nas grandes cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro vem surgindo uma

modalidade específica de shopping, os “festival centers”, especializados

fundamentalmente no aspecto do entretenimento e lazer, com objetivo de absorver

demandas especialmente de jovens. Em São Paulo foi inaugurado (em meados da

década de 1990) um shopping 24 horas, que tem atraído o público adolescente e em

Brasília, no Setor de Clubes, próximo ao Setor de Embaixadas Sul, onde o acesso por

ônibus é praticamente impossível, existe um empreendimento exclusivamente voltado

para o lazer.

“...o surgimento dos festival centers (shopping orientado para o entretenimento) é
apontado como uma das tendências desse setor, decorrentes da constatação de que ‘a
indústria do lazer é a que mais cresce no mundo ocidental,’(...) Os equipamentos têm
horário diferenciados (do meio-dia à meia-noite) e a ênfase no mix de operadores é no
lazer (Kart indoor, cinemas, bares, restaurantes, brinquedos eletrônicos, salões de jogos,
entre outros).” (MEIRA, 1998: 60).

Além dos “festival centers”, vêm surgindo também empreendimentos que atendem a

demandas especiais, específicas. Tais especialidades podem ser observadas nos

shoppings dedicados a utensílios domésticos, decoração de interiores, eletro-eletrônicos,

voltados exclusivamente para automóveis, moda infantil e brinquedos, construção civil,

utensílios para animais domésticos, entre outros.

KOTLER e ARMSTRONG apud MEIRA (1998) afirmam que toda grande cidade tinha

um centro comercial com lojas de departamentos, lojas de especialidades, bancos e

cinemas. Contudo, quando as pessoas começaram a se mover para as periferias das

cidades, esses centros comerciais, com seus problemas de fluxo de automóveis,

estacionamento e crimes, começaram a perder negócios. Os negociantes situados nos

centros das cidades começaram a abrir filiais em shopping centers regionais, e o

declínio dos centros comerciais continuou.

A implantação de shopping center no Interior, nas cidades médias, deve respeitar

algumas peculiaridades básicas, tais como a localização central na cidade (ou o mais

próximo possível do centro), um atendimento amistoso por parte dos lojistas e

empregados - para fazer frente à tradicional amizade de comerciantes e fregueses.
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Porém, há casos específicos, como o de Londrina-PR, onde a implantação do Catuaí

Shopping Center (com aproximadamente 200 lojas) por uma construtora de capital

local, no início dos anos de 1990, ocorreu distante da área central, sendo possibilitada

devido ao apoio contumaz do poder público, que investiu em infra-estrutura na área,

ligando-a através de vias rápidas aos demais pontos da cidade e da região. Outro aspecto

é o já mencionado desenvolvimento dos meios de transportes. Esta implantação realizou

uma rápida valorização da terra nesta área, impulsionando a construção de vários

condomínios horizontais, de elevado padrão.

“Em Uberlândia foi inaugurado, em abril de 1987, o Ubershopping, com 91 lojas de venda
a varejo, sendo três delas lojas âncoras, uma praça de alimentação e diversão e um
cinema, numa área bruta de 17.000 m² com 700 vagas de estacionamento. (...) Sua
localização não foi muito apropriada, visto que o mesmo foi construído em uma área de
densidade ocupacional baixa e fora do eixo de maior circulação da cidade.” (SOARES e
RAMIRES, 1993: 34).

A cidade de Uberlândia-MG possui, hoje, um shopping com as características aqui

discutidas, o Center Shopping (FIGURA 7), um shopping de vestuário com lojas de

fábricas locais (Griff Shop) e uma espécie de shopping popular localizado no pavimento

superior do Terminal Central de ônibus, o Pratic Center. Esse trabalho pautar-se-á

naquele (considerado nas referências como o espaço multifuncional excludente),

voltado para as demandas de grupos de renda média, que induz o surgimento de uma

nova centralidade e uma nova orientação de consumo, referência local e regional, o

Center Shopping.

FIGURA 7 - Center Shopping em Uberlândia.
Fonte: Folder publicitário, 2000.
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O Ubershopping, citado anteriormente, teve uma aceitação “fugaz” entre a população,

tendo enfrentado uma decadência vertiginosa a partir do momento da inauguração do

Center Shopping. O primeiro se localizava em área residencial nobre, afastada dos eixos

viários principais, não havendo na região nenhum outro equipamento urbano que

induzisse atratividade. O acesso por ônibus era pontual e específico, demandando linha

exclusiva para que a população que não possuía veículo própria pudesse chegar até ele.

O segundo, inaugurado no ano de 1992, demandando um investimento de 20 milhões de

dólares, está localizado estratégicamente em um ponto nodal de cruzamento de duas

vias estruturais da cidade - Av. João Naves de Ávila e Av. Rondon Pacheco - e numa

região de crescentes investimentos imobiliários e localização de diversos equipamentos

urbanos de grande atratividade, como o Centro Administrativo (Prefeitura Municipal) e

Câmara de Vereadores, o campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia

e o hipermercado Carrefour.

Considerado o maior centro de compras e lazer da região, o Center Shopping atende a

uma demanda mensal de aproximadamente 400 mil pessoas. Conta atualmente com

praça de alimentação, 10 salas de cinema, parque de diversões, boliche,

estacionamentos gratuito e pago, sistema de segurança monitorado por câmeras de

vídeo, fraldário, área de serviços diversos (correio, loteria, chaveiro, costureira,

engraxataria, etc.), enfermaria e outras comodidades mais, que fazem parte de uma

estratégia já mencionada anteriormente, comum a todos estes tipos de estabelecimentos.

Ainda, fazendo parte do mesmo complexo, há a existência de um hotel com 16

pavimentos, 152 apartamentos e 11 salas de convenções, o Plaza Shopping Hotel,

considerado quatro estrelas, de acordo com a classificação divulgada.

Com a expansão concluída no ano de 2000, a área construída desse shopping passou de

21.451 m² para 79.000 m², ampliando o número de vagas para automóveis de 1.600

(compartilhadas com o hipermercado Carrefour) para 2.500 e o número de lojas de 110

para 210. Foi construído, como parte do projeto de expansão, um Centro de

Convenções, com área de 7.900 m², no piso superior, e capacidade total para acomodar

4.000 pessoas, contando com um heliporto (ou heliponto) no terraço.

Esses novos “templos do consumo” tentam angariar as demandas insatisfeitas com a

constante depreciação das áreas centrais em nossas cidades, fundamentalmente os
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grupos sociais de renda média, funcionando, em boa parte dos casos, como fator

determinante para acelerar o processo de esvaziamento e abandono das ruas dessas

regiões. Porém, considera-se neste trabalho, como afirma FRÚGOLI JÚNIOR (1992),

que os shopping centers, mesmo oferecendo espaços controlados, confinados e seletivos

- ainda que permeáveis a outros grupos e a usos diversos - jamais poderão resgatar

plenamente o dinamismo das ruas e praças: vivas, imprevisíveis, heterogêneas e

realmente públicas.

Deve-se aqui, ainda, em razão do estudo de caso, estabelecer uma breve

contextualização sobre as cidades médias no Brasil e uma referência sobre o espaço, a

paisagem da cidade de Uberlândia-MG.

1.3 - AS CIDADES MÉDIAS NO BRASIL - UMA BREVE

CONTEXTUALIZAÇÃO

“La noción de “ciudad intermedia”, surge en la literatura
francesa, ...Con este término se quiere dar cuenta del lugar y
el rol que ocupa este tipo de ciudades en la red urbana así
como en el sistema económico mundial. Ellas se encontrarían
ubicadas entre los centros locales, en contacto directo con el
mundo rural -o las ciudades especializadas-, y las metrópolis
donde las funciones tienen un carácter nacional o incluso,
internacional. (...) Estas ciudades estarían dotadas de los
mejores equipamientos y servicios (enseñanza, salud, cultura
comercio, etc.) constituyendo hoy los emplazamientos
privilegiados para las nuevas inversiones, sobre todo de
carácter internacional, teniendo además una gran capacidad
para integrarse en redes que sobrepasan el ámbito nacional y
convirtiéndose así en las más dinámicas tanto demográfica
como funcionalmente.”  (PULIDO, 2001: s/p).

Quando nos referimos às cidades médias, evidencia-se, num primeiro momento, um

entendimento de que elas se caracterizam pelos critérios quantitativos de tamanho

populacional. Porém, discussões teóricas recentes acerca desse tema nos revelam que

ainda existem divergências quanto à conceituação das características dessas cidades. No

entanto, é consensual que essas aglomerações urbanas têm uma série de variáveis, tanto

quantitativas, quanto qualitativas que as determinam como tal.
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Em estudo recentemente publicado, SOARES (1999:56) nos revela que as cidades

médias são caracterizadas

“... por possuir altas taxas de crescimento, tanto populacional como econômico; por sua
geração de empregos, que absorvem números expressivos de força de trabalho; por
apresentarem altos índices de qualidade de vida; por sua especialização econômica,
particularmente no que diz respeito à diversificação e concentração de atividades
comerciais e de serviços; pela existência de redes de transporte, comunicação e
informação modernas; enfim, as mesmas são difusoras de inovações e desenvolvimento
para as cidades sob sua área de influência.”

De acordo com PONTES (1985: 01), as disparidades regionais no espaço brasileiro

acarretam dificuldades para uma definição de cidade média. Assim sendo, de maneira

ainda muito preliminar, a cidade média viria a ser o “organismo em condições de atuar

como suporte às atividades econômicas de sua hinterlândia”.

De acordo com a autora, são preponderantes na região Sudeste do Brasil, os seguintes

tipos de centros urbanos médios, ainda que essa caracterização não deva ser encarada

com rigidez:

− cidades médias que absorvem o crescimento industrial das regiões metropolitanas:

geralmente são cidades localizadas no entorno metropolitano, onde já se verifica o

processo de desconcentração espontânea da atividade industrial, cujo impacto nas

aludidas cidades varia conforme as condições sócio-econômicas locais. As funções

urbanas nesses centros de médio porte vão derivar, portanto, das novas indústrias

nelas radicadas, que provocam um rápido crescimento urbano, sem que as cidades

tenham estrutura adequada para responder, à altura, ao impacto suscitado pela

atividade industrial. Ex.: Sorocaba;

− cidades médias que são simultaneamente centros secundários de relevância e centros

terciários suportes das atividades agropastoris: desenvolvidas nas suas áreas de

influência são, normalmente, centros de médio porte que desenvolvem, ao mesmo

tempo, uma atividade industrial bastante expressiva ao lado de uma função de gestão

de uma região agrícola, por vezes, bastante extensa. Ex.: Ribeirão Preto;

− cidades médias com funções nitidamente terciárias atendendo a regiões agrícolas: são

cidades cuja função principal está vinculada à estocagem ou armazenamento,

comercialização e escoamento das atividades agro-pastorís desenvolvidas nas suas

esferas de influência. Ao lado dessa função de maior relevo, essas cidades podem
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apresentar um setor de artesanato tradicional, além de uma atividade industrial

recente pouco ligada à região.

Os critérios de escolha das cidades médias no estado de São Paulo, na década de 1980,

segundo a autora, são:

− classificação das cidades segundo critérios de caráter demográfico;

− classificação das cidades segundo o consumo energético e comunicações (chamadas

telefônicas);

− classificação das cidades segundo o número de relacionamento ou vínculos que

mantêm com outros centros urbanos, no que tange aos fluxos agrícolas e distribuição

de bens e serviços à economia e à população;

− classificação das cidades segundo o valor da produção industrial;

− classificação das cidades segundo critério funcional - setor terciário;

− classificação das cidades segundo a disponibilidade dos centros urbanos quanto a

equipamentos e serviços nos setores relativos à educação, saúde e indústria;

− classificação das cidades segundo dados de saneamento básico: população urbana

efetivamente atendida pelos serviços de água e esgotos;

− classificação das cidades concernente à acessibilidade;

− classificação das cidades segundo aspectos relativos ao lazer das comunidades e a

preservação da natureza;

− classificação das cidades segundo outros critérios: renda, ICM, etc.

A respeito das cidades médias e da organização espacial do Brasil, AMORIM FILHO

(1984) apontava para a necessidade desses centros urbanos como pontos mais

adequados à localização dos equipamentos de distribuição comercial para as regiões em

que se situam, sem apresentarem os problemas de congestão de trânsito e de

comunicação encontrados nos grandes centros urbanos. Por outro lado, as cidades

médias aparecem como postos avançados de expansão do sistema sócio-econômico

nacional, do mesmo modo, talvez, como as potências intermediárias mostram-se como

pontos de ligação essenciais à manutenção do sistema político-econômico mundial.



58

Com relação aos critérios demográficos para definição do tamanho das cidades de porte

médio no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (1996) considera

que elas devem possuir uma população entre 100.000 e 500.000 habitantes.  No entanto,

para a ONU (GRAL/CREDAL, 1994), considerando a realidade latino-americana, as

cidades médias são aquelas com população entre 100 mil e 1 milhão de habitantes.

Porém, esse critério não evidencia as dimensões econômicas, políticas, sociais e

culturais, tendo-se sempre que respeitar tais atributos.

Para AMORIM FILHO apud SOARES (1999:58), a definição das cidades médias deve

ser caracterizada pelos seguintes atributos:

“- interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional, quanto com
aglomerações urbanas de hierarquia superior;

-  tamanho demográfico e funcional suficientes para que possam oferecer um leque
bastante largo de bens e serviços aos espaço microrregional a elas ligado;

-  capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona rural, através
do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, assim, como pontos de
interrupção do movimento migratório na direção das grandes cidades, já saturadas;

-  condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização com o espaço
rural microrregional que as envolve;

-  diferenciação do espaço intra-urbano, com um centro funcional já bem individualizado e
uma periferia dinâmica, evoluindo segundo um modelo bem parecido com o das grandes
cidades, isto é, através da multiplicação de novos núcleos habitacionais periféricos;

-  aparecimento, embora evidentemente em menor escala, de certos problemas semelhantes
aos das grandes cidades, como por exemplo, a pobreza das populações de certos setores
urbanos.”

DAVIDOVICH apud BESSA et al (2000), coloca ainda que é possível observar nas

cidades médias, intensas mudanças, tendo em vista a implantação de novos e

sofisticados serviços, especialmente aqueles relacionados a logística, informação e

comunicação, transportes, saúde, educação, turismo, entre outros. No “sistema de

cidades nacionais” tem-se “cidades regionais” cujas funcionalidades urbanas foram

dinamizadas no sentido de atender e apoiar as atividades primárias modernas, bem

como as demandas agroindustriais.

Para BESSA e SOARES (1999), as cidades médias brasileiras, em decorrência dessa

(re)qualificação do sistema urbano, passam a assumir características de pólos regionais,

com expressivo conteúdo nacional. Entretanto, nestas aglomerações reside uma grande

problemática com relação ao seu tratamento e à sua definição, o que sugere a
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necessidade de uma revisão do papel desempenhado por elas, uma vez que apresentam

mudanças significativas, tanto de conteúdo econômico e político quanto social e

cultural.

As cidades médias brasileiras, de acordo com ANDRADE; SANTOS e SERRA (2000),

apresentaram um dinamismo demográfico considerável nas últimas décadas. Entre 1970

e 1996, essas cidades experimentaram um ritmo de crescimento superior ao observado

para o conjunto dos centros urbanos do país, tendo ampliado a sua participação na

população urbana de cerca de 9% para 14%, nesses 26 anos. O termo cidades médias

refere-se aqui ao conjunto dos centros urbanos (não-capitais e não-metropolitanos) com

população entre 100 mil e 500 mil habitantes.

Com relação aos critérios demográficos, os estudos de BESSA e SOARES (1999)

apontam que é importante considerar que essas cidades vêm apresentando um

crescimento populacional elevado, geralmente superior à média nacional, passando a

concentrar uma parcela significativa da população urbana. Conforme retrata a TABELA

2, em 1970 cerca de 12,73% da população urbana total viviam em cidades de porte

médio; esse percentual eleva-se para 18,14%, em 1980; para 21,17% em 1991, e para

22,47% em 1996. As taxas de crescimento são da ordem de 82,03%, 43,99% e 13,53%,

respectivamente.

TABELA 2 - Brasil: total populacional das cidades com faixa de tamanho populacional entre
100.001 e 500.000 habitantes para cada região do país, 1970/1996

1970 1980 1991 1996Região
total de

população
total
%*

total de
população

total
%*

total de
população

total
%*

total de
população

total
%*

Centro-Sul 9.071.065 14,7 15.533.187 19,83 23.709.755 25,14 27.165.998 26,89
Norte 283.685 7,9 614.012 10,44 1.736.696 17,31 1.754.905 15,55
Nordeste 2.505.665 8,9 5.442.453 15,63 5.641.615 13,27 6.202.343 13,85

Brasil 11.860.415 12,73 21.589.652 18,14 31.088.066 21,17 35.296.585 22,47

Fonte: BESSA e SOARES, 1999: s/p.

As autoras afirmam que, em relação aos critérios definidores da cidade média, ressalta-

se a existência de diferenças quanto à sua identificação, mas de forma geral são

considerados o desenvolvimento econômico, o papel de comando e os dados

demográficos. Também devem ser observadas, para sua identificação, variáveis como:

qualidade das relações externas (cidades em posições inferiores e superiores);

especialização e diversificação econômica; posição na região e na rede urbana de que
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faz parte; organização espacial e índices de qualidade de vida. Um outro critério a ser

considerado para essas cidades é a definição do lugar que ocupam na rede urbana

regional e nacional e no sistema econômico global, tendo em vista as modernidades

tecnológicas presentes nesses territórios.

E, também, embora extremamente concentradas nos grandes centros urbanos, a

população urbana brasileira passa por um também notável processo de reversão de sua

polarização, no qual as cidades médias cumprem papel decisivo. Entre os fatores que

imprimiram dinamismo ao desempenho demográfico das cidades médias podem-se

elencar: as mudanças recentes nos padrões locacionais da indústria; as transformações

mais visíveis no movimento migratório nacional; o fenômeno da periferização das

metrópoles; a política governamental de atração de investimentos para as regiões

economicamente defasadas e a peculiar expansão de nossas fronteiras agrícolas e de

extração de recursos mineiras. Além destes, é claro, os fatores endógenos ao próprio

dinamismo econômico de muitas destas cidades.

A TABELA 3 e a FIGURA 8 apresentam o expressivo dinamismo do crescimento

numérico e territorial das cidades médias brasileiras após os anos 70, quando o número

destas cresceu de 60 para 113 em 1980, para 161 em 1991 e para 181 em 1996.

TABELA 3 - Brasil: distribuição das cidades com faixa de tamanho populacional entre 100.001 e
500.000 habitantes para cada região do país, 1970/1996

1970 1980 1991 1996Região
nº de

cidades
total % nº de

cidades
total % nº de

cidades
Total % nº de

cidades
total %

Centro-Sul 46 76,7 83 73,5 119 73,3 135 74,6
Norte 1 1,6 4 3,5 11 6,8 11 6,1

Nordeste 13 21,7 26 23,0 32 19,9 35 19,3
Brasil 60 12,73 113 18,14 161 21,17 181 22,47

Fonte: BESSA e SOARES, 1999: s/p.



61

FIGURA 8 - BRASIL: EVOLUÇÃO DAS CIDADES
COM FAIXA DE TAMANHO
POPULAÇIONAL ENTRE 100.001-
500.000 HABITANTES\, 1970 A 1991

LEGENDA
 . cidades com população entre 100.001 e 500.000

habitantes

Fonte: BESSA e SOARES, 1999: s/p

Para o Ministério do Meio Ambiente, através da publicação Agenda 21 brasileira -

cidades sustentáveis (MMA, 2000: 28), considera-se que,

“As cidades de porte médio têm diversificado sua economia e consolidado seu papel de
prestadoras de serviços, seja pelos depósitos e pela circulação dos consideráveis proventos
da agricultura circundante, seja, no Sudeste e Sul, em virtude da elevação de demandas em
consumo e cultura, decorrente da criação de numerosos cursos de ensino superior. Elas
ainda não apresentam, por uma questão de escala, os efeitos dramáticos do crescimento
nas metrópoles ou grandes conurbações. Contudo, a invasão de áreas públicas, mormente
ao longo de rios, córregos e encostas, pelo casario precário de população pobre, já revela
um problema que só tende a aumentar: a cidade ilegal ou informal, sem infra-estrutura e
representando riscos de alagamento, deslizamento e proliferação de doenças em sua
população.”

Uma pesquisa do Ibope, realizada com exclusividade para a Revista VEJA

(JUNQUEIRA, 11.3.2000), revelou que 41% dos moradores das capitais e regiões
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metropolitanas querem trocar a cidade grande pelo interior, motivados pelo idílio de ter

uma vida mais tranqüila (73% dos entrevistados) ou se expor menos à violência urbana

(43%).

Os autores dessa reportagem dizem que a nova onda migratória direcionada para as

cidades do interior só se tornou possível porque o “coreto e as pombas da praça

central, o céu aberto, o horizonte largo e o ar despoluído ficaram mais perto do

mundão”. Os cinemas exibem as estréias de filmes simultaneamente ao cronograma das

metrópoles. Estão cabeados por TVs pagas, antenados a satélites, plugados na Internet, e

o aeroporto é logo ali. Um dos sinais mais marcantes dessa mudança está nos aviões que

cruzam os céu do interior. Nos últimos dez anos, o número de vôos regionais saltou de

118.000 para 273.000 por ano. Representam hoje 55% da movimentação aérea do país.

A Revista TUDO (04.3.2001) apresentou, em reportagem especial, 20 cidades

consideradas como lugares que se transformaram em pólos de atração e concentração de

vários setores empresariais e cujas oportunidades de emprego são promissoras, sendo

que entre elas estão 11 cidades médias (duas capitais estaduais), apresentadas a seguir,

com as respectivas áreas de destaque:

- Uberaba (MG): setor de indústria química, indústria de móveis e agrobusiness - no

total, 330 empresas;

- Juiz de Fora (MG): forte presença da indústria metal-mecânica e de informática;

- Ilhéus (BA): expansão e incentivos governamentais ao setor de informática;

- Blumenau (SC): a área de informática se expandiu, com a criação de cerca de 500

empresas de criação e adaptação de programas para computador;

- Juazeiro do Norte (CE): expressiva presença de indústrias de calçados, têxtil e de

matéria-prima e equipamentos para esses setores, como máquinas de costura;

- Novo Hamburgo (RS): com 985 empresas da indústria de calçados;

- Campina Grande (PB): o setor de informática conta com 57 empresas instaladas na

cidade;

- Florianópolis (SC): setor de turismo em evidência;

- Palmas (TO): a construção civil é setor mais forte. O comércio e o setor de serviços
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não param de crescer;

- Petrolina (PE): a agroindústria e a agricultura irrigada de frutas em expansão;

- Sobral (CE): a indústria de calçados (seis fábricas da Grendene) e a indústria de

couro crescem.

As atividades ligadas à agropecuária, no entanto, apresentam grande relevância no que

diz respeito a essas transformações pelas quais diversas cidades médias vêm passando.

No ano de 1999, o que se viu foi uma impressionante demonstração de força do interior.

A agropecuária, entre todas as atividades produtivas do país, cresceu 17,8% no primeiro

trimestre, em comparação com o último trimestre de 1998. A tecnologia de ponta chega

ao campo com satélites, engenharia genética e sementes transgênicas (NETO e

EDWARD, 19.5.1999).

Só em Uberaba e Uberlândia foram instalados, nos últimos anos, pelo menos dez

laboratórios avançados de estudos sobre genética do gado e produtividade de sementes.

A economia regional movimentou, em 1998, nas cidades do interior, mais de 280

bilhões de dólares, ou seja, um terço do PIB Brasileiro. Nenhum outro setor da

economia movimentou tanto dinheiro, como pode ser observado no GRÁFICO 2.

Uma pesquisa da Fundação Seade, de São Paulo, mostrou que a renda das pessoas que

moram no interior do estado cresceu 24% entre 1994 e 1998, descontada a inflação. Isto

num período em que a renda urbana brasileira ficou quase estacionada.

Segundo NETO e EDWARD (19.5.1999), o Instituto Alpha Assessoria e Pesquisa faz

todos os anos um levantamento sobre a capacidade de consumo dos municípios

brasileiros. Ele mede o poder de compra dessas cidades de acordo com o  nível de renda

da população e a posse de determinados bens e serviços. Nos últimos dezessete anos a

cidade de São Paulo perdeu um quarto de sua capacidade de compra. O Rio de Janeiro

perdeu quase a metade. Nesse mesmo período, Uberlândia elevou em 21% seu

potencial. Rondonópolis, em Mato Grosso, teve um crescimento de 38%, em apenas

doze anos, e Barretos saiu do nada para figurar entre os 100 maiores mercados do país

na última pesquisa, publicada no ano de 1998. Não é por acaso que a Expozebu, a

tradicional feira de gado de raça de Uberaba, em quase sete décadas de existência foi
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visitada por mais presidentes da República do que o Salão do Automóvel, de São Paulo.

“Durante muitos anos, brasileiros das grandes capitais olharam para os moradores do
interior de cima para baixo. Afinal, no fundo, o habitante da metrópole sempre achou que
lá no interior, longe do litoral, vive uma gente provinciana que gosta de músicas cafonas e
fala dobrando os erre e comendo os esses. ...se alguém ainda conserva essa visão
pejorativa da cidade do interior, precisa arquivá-la imediatamente. (...) O crescimento
econômico de vários pólos espalhados pelo interior do Brasil nas últimas duas décadas
transformou seus habitantes em personagens que exigem nova avaliação. (...) O coração
econômico do Brasil hoje [começa a pulsar] mais forte em capitais regionais, distantes das
metrópoles e seus problemas crônicos. (...) Nesses centros beneficiados pelo processo de
enriquecimento, o brasileiro trocou a carroça pelas caminhonetes luxuosas, substituiu o
chapéu de palha pelo de couro de castor e deixou de lado a calça de algodão surrado para
vestir jeans importados. Hoje são eles que esnobam os urbanóides desempregados, que
vivem espremidos em congestionamentos e se divertem ouvindo o que? Música sertaneja!”
(NETO e EDWARD, 19.5.1999: 123).

GRÁFICO 2 - Principais setores da economia e respectiva participação no PIB brasileiro (em
bilhões de dólares), 1998

Fonte: adaptado de NETO e EDWARD (19.5.1999: 122).
* Engloba agricultura/pecuária, produção de adubo, inseticida e máquinas, armazenamento, distribuição e

processamento de grãos.

Essas cidades acabam por apresentar índices de qualidade de vida superiores até mesmo

aos de grandes cidades. Esses índices ou indicadores, de acordo com a Revista EXAME

(1998), são: indicadores logísticos (rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroporto); infra-

estrutura (densidade demográfica, ligações de água e esgoto, área do Distrito Industrial);
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qualidade da mão-de-obra (número de profissionais liberais e escolas técnicas);

qualidade de vida (número de leitos hospitalares, escolas de 1º e 2º graus, universidades,

asfaltamento, transporte coletivo, programa de habitação) e políticas de incentivos.

Pode-se também acrescentar a esses indicadores: áreas de lazer e práticas desportivas

públicas; áreas verdes (arborização das vias, parques, praças); ciclovias; baixos índices

de criminalidade; serviços públicos eficientes (coleta de lixo - seletiva, deposição de

entulhos em locais apropriados, transporte público); centros de bem-estar social de

qualidade (centros de integração para idosos e adolescentes; creches, centros de

reintegração ao trabalho); micro-bacias hidrográficas despoluídas e preservadas; áreas

centrais com níveis aceitáveis de poluição sonora, visual e do ar.

Esses critérios fazem a diferença, no momento da caracterização dessas cidades,

evidenciados constantemente pela mídia, como sendo aglomerações urbanas que

possuem elevados índices de qualidade de vida. No entanto, cidades médias, como

Uberlândia-MG, Ribeirão Preto-SP, Londrina-PR, entre outras, vêm enfrentando

problemas que se acentuam a cada dia, tais como: alta taxa de criminalidade; transporte

público deficiente; surgimento de transporte informal; ausência de infra-estrutura básica

em bairros periféricos; favelamento; áreas centrais congestionadas e conturbadas;

poluição sonora, visual e do ar; deposição irregular de entulho/lixo em lotes vagos;

crescimento acelerado do comércio informal e outros, anteriormente encontrados

somente nas grandes cidades.

1.3.1 - UBERLÂNDIA-MG: O SEU ESPAÇO, A SUA PAISAGEM

“As cidades médias, particularmente nas últimas décadas, vêm
apresentando um desempenho importante no desenvolvimento
urbano brasileiro, visto que proporcionam um maior equilíbrio
interurbano a partir da interrupção do fluxo migratório em
direção às metrópoles, influenciam na organização econômica
regional e distinguem-se pelos altos índices de crescimento
populacional e econômico; por oferecer empregos; por
apresentarem bons índices de qualidade de vida, relacionados
à existência de serviços educacionais e de saúde, centros de
consumo e lazer, assim como uma boa qualidade ambiental;
por sua especialização econômica, principalmente no que diz
respeito à diversificação e concentração de atividades
comerciais e de serviços; pela existência de redes de
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transporte, comunicação e informação modernas; entre outros.
Esses fatores possibilitaram uma integração maior dessas
cidades ao seu espaço regional e, consequentemente, ao
território nacional. Nesse sentido, podem ser consideradas
como pólos difusores de inovações para as cidades sob sua
área de influência.” (BESSA et al., 2000: s/p).

O município de Uberlândia possui uma área total de 4.040 Km² (TABELA 4) e

localiza-se na região do Triângulo Mineiro, no Sudoeste do estado de Minas Gerais. Sua

região de influência abrange um raio de 250 Km, numa área de 200.000 Km², com

população de aproximadamente 2.000.000 de habitantes, conforme dados fornecidos

pela Prefeitura Municipal de Uberlândia - PMU (1998). E de acordo com o IBGE

(1987:122), Uberlândia é considerada Capital Regional, sob influência da Metrópole de

São Paulo (FIGURA 9).

Segundo o IBGE (2001) e de acordo com a TABELA 5, em 1991 o município contava

com uma população total de 367.061 habitantes.  Já na contagem populacional de 1996

o município possuía uma população de 438.896 habitantes, que em 2000 passou para

500.488 (maior centro urbano das Regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em

Minas Gerais). A densidade demográfica na área urbana era de 2.624 habitantes por

Km², em 1991.

O crescimento demográfico acentuado de Uberlândia tem como fator de impulsão a

elevação dos serviços produtivos e do comércio, isto é, cumpre com destaque o papel de

base urbana para apoio da agroindústria e da pecuária.

Seu perímetro urbano, na ordem de 219 Km², segundo dados da Prefeitura Municipal de

Uberlândia no ano de 1998, possuía aproximadamente 98km² totalmente

“desocupados”. Isto representa 44,6% do total. A maioria destes terrenos situa-se na

periferia, porém, uma parte significativa concentra-se nas áreas centrais e

intermediárias.

TABELA 4 - Área do município de Uberlândia-MG, 1999

Município Área (Km2) %

Urbana 219 5,4
Rural 3.821 94,6

Total 4.040 100,0
Fonte: Secretaria de Planejamento - PMU, 1998.
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GRANDE CIDADE MÉDIA

Uberlândia

CIDADES MÉDIAS

Uberaba

Patos de Minas

Araguari

Ituiutaba

GRANDE CIDADE LOCAL

METRÓPOLE NACIONAL Araxá

São Paulo Patrocínio

METRÓPOLE REGIONAL  

Brasília CIDADE LOCAL

Goiânia Carmo do Paranaíba

Belo Horizonte Coromandel

Frutal

Iturama

Monte Carmelo

Prata

Sacramento

São Gotardo

Tupaciguara

FIGURA 9 - Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: esquema aproximado da relação entre as cidades.
Fonte: adaptado de SOARES et al., 2000: 50.

TABELA 5 - Evolução da População do Município de Uberlândia-MG, 2000

Área Censo/Ano
1960 1970 1980 1991 1996¹ 1998² 2000

Urbana 71.717 111.466 231.598 358.165 431.744 465.269 488.270
Rural 16.565 13.240 9.363 8.896 7.242 7.804 12.218
Total 88.282 124.706 240.961 367.061 438.986 473.073 500.488

Fonte: IBGE, 1960-2000.
Nota: ¹ Contagem populacional/IBGE,1996.
² Estimativa.

Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Mesorregião do Triângulo Mineiro e

Alto Paranaíba), Uberlândia foi a cidade mais maleável à introdução de uma estrutura

técnica, marcada pela construção de fixos associados aos transportes e às comunicações,

o que possibilitou a adequação do seu território às modernizações agrícolas e agro-
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industriais, assim como à expansão de um parque industrial e, principalmente, de

atividades vinculadas ao setor terciário (BESSA e SOARES, 1999).

A cidade é ponto de cruzamento de cinco Rodovias Federais (BR 050; BR 365; BR 452;

BR 455 e BR 497). Conta com uma Aduaneira (Porto Seco), um Aeroporto em

expansão para atuar como “Aeroporto Internacional de Cargas” (já autorizado pela

INFRAERO) e uma Ferrovia (FEPASA); está distante de São Paulo/SP 590 Km,

Brasília/DF 430 Km, Goiânia/GO 350 Km e Belo Horizonte/MG 550 Km.

Com relação ao transporte ferroviário, SILVA (nov-2000) afirma que é bastante

expressivo o número de vagões que embarcam e desembarcam mercadorias na cidade

anualmente. Somente no período de janeiro de 1999 a maio de 2000 foram expedidos

15.061 vagões, que transportaram 725.582,320 ton. de produtos como fosfato a granel,

soja a granel, álcool hidratado, farelo de soja, açúcar, dentre outros. Praticamente no

mesmo intervalo de tempo foram recebidos 10.690 vagões com 571.286,000 ton. de

produtos como óleo diesel, gasolina e trigo a granel.

O autor ainda revela que no aeroporto de Uberlândia, de acordo com a Infraero -

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -, são realizados vôos regulares

com procedência ou escala na cidade para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte,

Joinville, Ribeirão Preto, Goiânia, Brasília, Uberaba e Campinas. De janeiro a abril de

2000 foram realizados 7.731 pousos e decolagens, que permitiram 107.589 embarques e

desembarques de passageiros e a movimentação de 442.308 Kg de cargas embarcadas e

desembarcadas.

E ainda, o sistema de transporte rodoviário, realizado por mais de 15 empresas privadas

operadoras de linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais que partem de

Uberlândia, atrai para a cidade um fluxo intenso de passageiros, pois existem algumas

pequenas cidades da região que não estão diretamente interligadas aos grandes centros

urbanos, tendo seus habitantes que se deslocarem até Uberlândia. Destaca-se que as

empresas responsáveis pelo sistema de transporte inter-urbano mantêm itinerários que

interligam a cidade a cerca de 342 localidades. A TABELA 6 apresenta o número de

embarques e desembarques realizados no período de janeiro de 1998 a março de 2000.
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TABELA 6 - Uberlândia: movimento de passageiros no terminal rodoviário, jan.1998 a mar.2000

Movimento de Passageiros
Ano Embarque Desembarque Total

1998 1.157.653 1.033.169 2.190.822
1999 1.080.846 938.795 2.019.641
2000 267.858 271.721 539.579

Fonte: SILVA, nov-2000: s/p.

Com relação à direção dos fluxos de passageiros embarcados em Uberlândia, pode-se

observar, na TABELA 7, as cidades mais procuradas e a intensidade do fluxo destinado

a cada um destes centros urbanos no ano de 1994.

TABELA 7 - Uberlândia: média mensal do embarque de passageiros segundo as cidades mais
procuradas, 1994

Cidade Passageiros/Mês %
Araguari-MG 14.007 12.73
Ituiutaba-MG 9.759 8.87
Itumbiara-GO 8.749 7.95
Uberaba-MG 7.073 6.43
Belo Horizonte-MG 6.524 5.93
São Paulo-SP 5.650 5.14
Goiânia-GO 5.102 4.64
Catalão-GO 4.494 4.10
Ribeirão Preto-SP 4.328 3.94
Montes Claros-MG 3.664 3.33
Brasília-DF 3.014 2.74
Patos de Minas-MG 3.002 2.73
Coromandel-MG 2.855 2.60
Patrocínio-MG 2.403 2.20
Campo Grande-MS 1.734 1.57
Total 82.358 79.9

Fonte: SILVA, nov-2000: s/p.

A TABELA 8 evidencia esse fato apresentando as cidades mais procuradas e o número

de saídas de ônibus realizado diariamente.

A expansão das atividades econômicas causou profundas modificações, uma vez que

aumentou a complexidade dos sistemas técnicos; gerou uma nova divisão social e

territorial do trabalho; transformou a estrutura demográfica e de emprego; intensificou

as trocas e os fluxos internamente à região, bem como aumentou as possibilidades de

uma integração com o território nacional (BESSA e SOARES, 1999).
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TABELA 8 - Relação de cidades que apresentam os maiores números de saída de ônibus do
Terminal Rodoviário de Uberlândia, 2000

Cidade Número de Saída Cidade Número de Saída

Araguari - MG 26 Campinas - SP 09
Monte Alegre - MG 26 Araxá - MG 08
Itumbiara - GO 23 São Paulo - SP 08
Uberaba - MG 23 Belo Horizonte - MG 07
Ituiutaba - MG 22 Brasília - DF 07
Ribeirão Preto - SP 14 Catalão - GO 06
Patrocínio - MG 13 Nova Ponte - MG 06
Tupaciguara - MG 13 Frutal - MG 06
Patos de Minas - MG 12 São José do R.Preto - SP 06
Cuiabá - MT 12 Coromandel - MG 06
Goiânia - GO 10 Montes Claros - MG 05
Monte Carmelo - MG 09 Campo Grande - MS 04

Fonte: SILVA, nov-2000: s/p.

Ainda nesse estudo afirmam que o percentual de migrantes em relação à população total

constitui-se num índice que reflete a força de atração exercida pelo município. No caso

de Uberlândia, essa atração foi mais evidente entre as décadas de 1970 e 1991, quando o

crescimento migratório respondeu, respectivamente, por 71,5% e 53,5%, junto ao

crescimento total. Os dados da Contagem Populacional de 1996 (FIBGE, 1996)

demonstram uma reversão deste quadro, pois o crescimento vegetativo foi responsável,

junto à população total, por 68,3%, o que caracteriza uma reprodução maior junto à

população residente (vide TABELA 9).

TABELA 9 - Uberlândia: taxas de crescimento populacional vegetativo e migratório, 1970-1996

Décadas Crescimento Total Vegetativo Migratório
1970-80 116.285 33.135 28,5% 83.150 71,5%
1980-91 125.549 58.325 46,5% 67.224 53,5%
1991-96 72.257 49.373 68,3% 22.884 31,7%
Total 314.091 140833 143,3% 173258 156,7%

Fonte: BESSA e SOARES, 1999: s/p.

A economia de Uberlândia baseia-se primordialmente nos setores da agroindústria;

agricultura de grãos; pecuária extensiva; complexo avícola e comércio atacadista. Com

relação ao último ramo da economia o município tornou-se, devido à sua localização

geográfica, o maior centro de distribuição de mercadorias da América Latina.

No comércio atacadista destacam-se as empresas dos grupos Martins Comércio e

Serviços de Distribuição Ltda., e ARCOM Comércio Importação e Exportação Ltda.,

que estão entre as maiores empresas atacadistas do país, tendo uma área de atuação que

abrange quase todo o território brasileiro.
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BESSA e SOARES (1999) relatam que a industrialização em Uberlândia é um processo

recente e estreitamente ligado à produção agropecuária. Até a década de 60 a cidade

contava com 336 estabelecimentos industriais, caindo, apesar dos esforços das classes

empresariais, rurais e urbanas, para 324 em 1970, sendo a indústria alimentícia a de

maior destaque. Nessa mesma década foi criado o Distrito Industrial, e a partir daí o

processo de industrialização é melhor planejado, facilitando a implantação de indústrias,

que em 1993 alcançaram o número de 2.145 estabelecimentos, e em 1997 cerca de

4.293, nos quais se destacam os setores ligados à agroindústria, com a transformação e o

beneficiamento dos produtos primários, construção civil e serviços industriais, que

foram responsáveis por 68,49% da arrecadação de ICMS em 1997. Entre os

estabelecimentos destacam-se os grupos ABC INCO, Planalto e Resende, de capital

local; Brasfrigo, Braspelco, Coca Cola, Pepsi Cola, e Perdigão, de capital nacional;

Cargill, de capital americano; Nestlé, de capital suíço; Souza Cruz, de capital inglês,

entre outras.

E ainda, o setor terciário destaca-se neste município como o principal responsável pelo

papel regional que Uberlândia, progressivamente, passou a assumir. O comércio

atacadista e varejista destaca-se na economia uberlandense, principalmente em

decorrência da diversidade e da atratividade do setor, no qual encontramos empresas

distribuidoras, lojas de departamentos, hipermercados, centros comerciais e shopping

centers (Martins, ARCOM, Peixoto, União, Lojas Americanas, Carrefour, Makro,

Center Shopping, entre outras). Esse setor da economia foi responsável, em 1997, por

31,24% da arrecadação de ICMS.

As autoras ainda afirmam que, em função desse contexto econômico, tem-se na cidade a

expansão de atividades complementares e dos serviços de apoio, ou seja: os setores

financeiros; de transporte de carga e de passageiros; de comunicação; de

armazenamento e depósito; de hotelaria; além daqueles ligados à saúde, educação,

cultura, turismo, diversão, entre outros que estão diretamente ligados à complexidade e

ao desempenho da economia regional.

“Assim sendo, ela se apresenta, na atualidade, como um centro altamente centralizador de
uma área de aproximadamente trinta municípios, que recorrem à cidade para
complementar as atividades de comércio, saúde, educação e serviços especializados que
não possuem.”(SOARES, 1995: 260).
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Nos últimos 30 anos, houve um crescimento industrial significativo; porém, a absorção

da mão-de-obra ocorre em sua maior parte, ainda, pelo setor terciário, que tem um total

de 10.809 estabelecimentos concentrados, principalmente, na área central da cidade

(PMU, 1998).

Um destaque local, no que diz respeito à área de telecomunicações, e por representar

uma empresa que tem como matriz a cidade, a Companhia de Telecomunicações do

Brasil Central-CTBC Telecom, é uma das primeiras empresas do setor que se mantém

privada desde os anos 1920. Pertencente à holding Algar S/A Empreendimentos e

Participações, a empresa trabalha na prestação de serviços de telefonia fixa e móvel

celular numa área que se estende por 102 mil Km2, abrangendo mais de 300 localidades

nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, com mais de

meio milhão de terminais fixos e celulares em serviço. Esse grupo, ainda no setor de

telecomunicações, possui outras nove empresas: Algar Telecom, Engeredes-Engenharia

de Redes S/A, Engeset-Engenharia e Serviços de Telemática S/A, Image Telecom-TV

Vídeo Cabo de Minas Gerais, XTAL Fibras Ópticas S/A, ANK-Algar NK Integração

Óptica, ATL-Algar Telecom Leste S/A, ACS-Algar Call Center Service e TESS S/A,

sendo cinco destas localizadas em Uberlândia.

Os estudos de SILVA (nov-2000) mostram que as empresas ou instituições provedoras

de Internet também constituem setores ligados à comunicação e informação que

contribuem para consolidar a imagem de cidade moderna e interligada ao mundo. Entre

as empresas deste setor destacam-se a Nanet Rede Internet, a Net Sabe e Image

Telecom - ambas do grupo Algar -, Paiol Provedor Acesso On Line, Triângulo Internet

Provider, Nacional Net, Universidade Federal de Uberlândia-UFU e Centershop, sendo

o último um provedor gratuito do grupo Arcom que, além de ser um dos maiores

atacadistas do Brasil, também é o proprietário do único Shopping Center da cidade.

Nesse mesmo estudo o autor relata que, dos canais de televisão da cidade, apenas dois

transmitem programas de produção exclusivamente locais ou regionais e não são

filiados a grandes emissoras: a TV Universitária e a TV Cidadania. Os outros três canais

são filiados de grandes emissoras: a TV Integração é filiada à Rede Globo, a TV

Cancela ao SBT e a TV Paranaíba à Bandeirantes. Além de transmitirem para a cidade e

região a programação da Rede Globo, Bandeirantes e SBT, as três retransmissoras
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também atuam na produção de telejornais, comerciais, programas esportivos, dentre

outros. A título de exemplo podemos citar a TV Paranaíba, que tem sob sua área de

abrangência 24 cidades além de Uberlândia, e a TV Integração, que cobre 34

municípios.

Na área de educação de nível superior, Uberlândia vem-se configurando como pólo de

destaque nacional. Possui uma Instituição Federal de Ensino Superior (Universidade

Federal de Uberlândia-UFU), um Centro Universitário (Centro Universitário do

Triângulo-UNIT), algumas faculdades, como: ESAMCPM (Escola Superior de

administração, Propaganda e Comunicação), Faculdade Politécnica e a UNIMINAS.

Todas oferecem, além de uma variedade de cursos de Graduação, diversos cursos de

pós-graduação stricto sensu e lato sensu. Existe um projeto, já em implantação, de

capacitar o município tecnologicamente, no intuito de se criar, em conjunto com

entidades de pesquisas nacionais e de países europeus, uma Tecnópole.

Conforme apresentado nos GRÁFICOS 3 e 4, em 1980, a frota de veículos em

Uberlândia era de 31.449 unidades (FERREIRA, 1997), para uma população de 240.961

habitantes (01 veículo para cada 7,7 habitantes), em 1996, era de 144.147 unidades

(FERREIRA, 1997), para uma população de 438.896, já em 2000, segundo

BERNARDINO (2000), a frota de veículos chegou a 178.000, para uma população de

500.488 habitantes (IBGE,2001), o que corresponde a 01 veículo para cada 2,8

habitantes, implicando uma altíssima taxa de motorização, quando a comparamos com a

média brasileira, que é de aproximadamente 01 veículo para cada 07 habitantes.

A evolução do crescimento da frota de veículos do município (GRÁFICO 4) foi

significativamente superior ao crescimento da população. Uberlândia possui hoje 01

veículo para cada 2,8 habitantes, enquanto em 1980 havia 01 veículo para cada 7,76

habitantes.
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GRÁFICO 3 - Evolução da frota de veículos do município de Uberlândia-MG, 1974 a 2000
Fonte: adaptado de FERREIRA, 1997 e BERNARDINO, 2000.
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GRÁFICO 4 - População e número de veículos no município de Uberlândia-MG, 1980 e 2000
Fonte: FERREIRA, 1997. IBGE, 2001.
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Assim, foram geradas as condições de desenvolvimento, ou seja, uma infra-estrutura de

apoio à produção e à distribuição das mercadorias produzidas, o que diversificou o seu

conteúdo urbano e, consequentemente, o grau de influência sobre as demais cidades da

região, esquematizado na FIGURA 10, alcançando um lugar de destaque no cenário

regional, estadual e nacional (BESSA e SOARES, 1999: s/p).

Na nova estruturação da rede urbana regional, Uberlândia projetou-se enquanto cidade-
pólo, à medida que criou uma significativa área de polarização, exercendo um poder de
comando sobre suas áreas circundantes, passando a subordinar outros municípios com
menor concentração demográfica e menor diversidade de funções, bem como concentrando
parte importante das atividades e dos recursos, tornando-se o principal centro de recepção
e emissão das modernizações. Dela partem e chegam fluxos de várias natureza e
intensidades, compondo uma teia de relações com as cidades em posições inferiores e
superiores na rede urbana. Além disto, mantém uma relação estreita com a metrópole
paulista, uma vez que não é capaz de suprir todas as necessidades de sua população e das
atividades modernas. (BESSA e SOARES, 1999: s/p).

FIGURA 10 - Esquema Estrutural de uma Rede Urbana.
Fonte: OLIVEIRA et al, nov-2000: s/p.

As relações intra-urbanas também sofreram profundas modificações, nas quais

destacam-se a (re)produção desordenada do espaço urbano, a degradação da qualidade

de vida urbana e ambiental, bem como os processos de segregação sócio-espacial, na

medida em que a cidade exibe contrastes chocantes entre a riqueza de alguns e a

pobreza de muitos (BESSA e SOARES, 1999: s/p).



76

Após a década de 70, Uberlândia apresentou uma grande expansão urbana, quando

novas áreas foram sendo incorporadas mediante a proliferação de novos loteamentos

destinados à autoconstrução e à construção de conjuntos habitacionais, respondendo aos

interesses da especulação imobiliária. Assim, a paisagem desta cidade, em virtude da

expansão da malha urbana, é caracterizada pela horizontalidade. Todavia, ao longo das

duas últimas décadas, ocorre um acelerado processo de verticalização, principalmente

na área central, impondo uma intensa renovação ao espaço urbano. Ocorreu também,

obedecendo a critérios segregacionistas e excludentes, uma setorização da cidade, como

demonstrado no MAPA 2: no Setor Central estão localizados os serviços e o comércio,

os grandes edifícios e os bairros de ocupação mais antiga; no setor Sul encontram-se os

loteamentos de luxo e os clubes campestres destinados a atender os grupos de renda

alta; os setores Leste e Oeste estão reservados à expansão dos loteamentos periféricos e

conjuntos habitacionais, que atendem à população de baixa renda, e são também

caracterizados pela presença de favelas e loteamentos clandestinos; o setor Norte é

destinado à expansão do Distrito Industrial (BESSA e SOARES, 1999: s/p).

O espaço público (vias, calçadas, praças) da área central, nesse período, sofreu

intervenções insignificantes, agravando, diante do incremento do índice de motorização

e do crescimento da população do município, a situação de depreciação e conturbação

dessa região.

O próximo capítulo fará uma abordagem referente às áreas centrais das cidades,

contextualizando as transformações sócio-espaciais no tempo, buscando ater-se às

especificidades do espaço público da rua. Trará ainda o histórico das transformações

sofridas por este espaço na cidade de Uberlândia, como também o resultado de pesquisa

direta realizada com usuários dos diversos serviços oferecidos na área central da cidade,

procurando aí analisar a opinião da população em relação ao espaço público da rua.

Neste capítulo tem-se, também, a análise de um estudo realizado por meio de

questionários enviados a cidades médias brasileiras, que teve como objetivo avaliar os

diversos tipos de estudos e avaliações técnicas efetuadas pelas administrações

municipais na área central, para adequá-la à circulação de pedestres.
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