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2.1 - AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS NO TEMPO

“El espacio es la materia trabajada por excelencia. Ninguno
de los objetos sociales tiene una imposición tan grande sobre
el hombre, ninguno está tan presente en lo cotidiano de los
individuos. La casa, el lugar de trabajo, los puntos de
encuentro, los caminos que unen esos puntos, son igualmente
elementos pasivos que condicionan la actividad de los hombres
y rigen la práctica social. La praxis, ingrediente fundamental
de la transformación de la naturaleza humana, es un dato
socio-económico, pero es también tributaria de los imperativos
espaciales.” (SANTOS, 1996-a:28).

A Geografia Tradicional caracterizou-se, de forma autoritária, como uma teoria que

procurava dar verdades acabadas - uma Geografia onipotente, pois suas propostas não

permitiam induções subjetivas. Dessa forma, diante desse histórico e da lógica não

subjetiva dos planejadores urbanos, podemos nos perguntar: de que forma romper com a

herança do positivismo?

Pode-se afirmar que, atualmente, há uma reavaliação teórico-metodológica, tanto na

Geografia quanto nas diversas ciências que tratam, direta ou indiretamente, das questões

inerentes ao espaço urbano, à paisagem urbana. Sendo assim, com a dinâmica

extremamente diversificada de fatores sociais, econômicos e culturais que se interagem

no espaço urbano, desde o específico (local) até o global, não se pode mais permitir a

aceitação de explicações e “soluções” para os problemas das cidades quando se objetiva

estudar a paisagem somente como agente passivo, estático, segmentado.

A propósito, CARLOS (1992) revela que esta paisagem, este “instantâneo” que surge à

primeira vista aos olhos do pesquisador, não é estático, mas prenhe de movimento da

vida, de uma vida rica de relações que o homem mantém dia após dia para se reproduzir

enquanto ser humano, membro de uma sociedade e enquanto espécie.
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AZEVEDO (1992) aponta que planejadores e cientistas sociais têm confeccionado listas

de qualidades consideradas boas para os espaços, de modo geral, como também

desenvolvido estudos na tentativa de identificar o grau de satisfação dos cidadãos com

seu meio ambiente físico e social.  Entretanto, a falta de integração interdisciplinar tem

dificultado um avanço no sentido de inter-relacionar os atributos físicos e sociais.

O excessivo empirismo pelo qual ainda continuam se referendando diversos estudos e

pesquisas relativos às questões urbanas e suas análises pontuais, seguindo modelos que

nem sempre se adequam a realidade local, vem acarretando problemas de maior

proporção, por não levar em conta a complexidade dos sistemas urbanos e suas inter-

relações.

A dinamicidade do espaço específico das áreas centrais e a inter-relação de alguns

elementos (econômicos, sociais, territoriais, de transporte/tráfego e etc.) leva, sob a

visão de autores como CORRÊA (1989), SANTOS (1988), CAMPOS FILHO (1989),

SPOSITO (1991), AZEVEDO (1992) e outros, a observar a justificativa para a análise

da situação das condições do espaço público da rua a partir da visão da cidade de forma

conjunta e integrada, onde os vários componentes que determinam sua estruturação

passam não somente pela observação e análise pontual de determinadas variáveis, mas

também pela sua transformação sócio-espacial no tempo.

A análise da estrutura espaço-temporal tem um significado fundamental nos estudos

urbanos e o enfoque de abordagem da situação problematizada justifica-se por ser a

paisagem um agente ativo, fragmentado, articulado e dinâmico e que reproduz as

contradições sociais, pois como coloca SANTOS (1988:49),

“...a sociedade só pode ser definida através do espaço, uma vez que o espaço é o resultado
da produção, uma decorrência de sua história. A paisagem é o resultado cumulativo desses
tempos (e do uso de novas técnicas).”

Essa afirmação é enfatizada por BANNISTER (1994), quando afirma que deve haver o

abandono de um único setor de análise em favor de estudos integrados e relacionados à

cidade ou à localidade como um todo.

O espaço urbano, com a multiplicidade de agentes intervenientes no processo de

formulação e implementação das políticas públicas urbanas, torna-se um cenário de
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conflitos de interesses diversos, em que os setores menos organizados, ou até mesmo

bem organizados, porém com uma visão restrita e pontual, estão fadados ao isolamento.

Esse problema é sabiamente  retratado por ROLNIK (1994:357), quando afirma que

“...a formulação de uma estratégia econômico-político-territorial para o futuro da cidade,
conduzida por um fórum representativo dos agentes que a constituem e assentada sobre um
pacto de solidariedade urbana, pode ser um importante elemento de constituição de uma
nova cidade, ou de uma nova ordem urbanística.”

Essa afirmativa permite avaliar a importância exercida por determinados segmentos da

sociedade nas decisões a serem tomadas para implementação dos planos de

reorganização e reordenamento sócio-espacial das cidades. O jogo de forças que se

estabelece irá decidir, de maneira definitiva, os destinos do ordenamento urbano, no que

diz respeito à sua forma.

A Geografia tem como objeto explicar a estrutura de distribuição espacial e as

interrelações dos diferentes componentes que se ajustam no espaço.  A estrutura espaço-

temporal é significativamente importante nos estudos urbanos, pois

“...o espaço está em evolução permanente. Tal evolução resulta da ação de fatores
externos e de fatores internos. Uma nova estrada, a chegada de novos capitais ou a
imposição de novas regras (preço, moeda, impostos, etc.), levam a mudanças espaciais, do
mesmo modo que a evolução “normal” das próprias estruturas, isto é, sua evolução
interna, conduz igualmente a uma evolução.” (SANTOS, 1988:16).

Espaço e História estão intrinsecamente ligados pois, de acordo com SOUZA (1988), a

acumulação de tempos é manifestada através da forma; o espaço (a cidade em

particular) é uma linguagem da História que reflete diferentes momentos da evolução da

sociedade. Sendo assim, a cidade não mais desempenha funções, mas, realiza

contradições.

Com isso, pode-se afirmar que a paisagem é dinâmica e calcada dentro de uma lógica

ideológica, que é o modo de produção capitalista, onde as formas reproduzem as

contradições, as lutas entre grupos sociais com interesses conflitantes e,

consequentemente, torna-se o resultado de um processo de mudanças, de acordo com as

novas necessidades de reprodução do capital (numa constante evolução tecnológica),

refletindo as várias etapas no arranjo espacial da sociedade.
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O estudo das transformações sócio-espaciais no tempo do espaço urbano caracteriza o

momento atual, através de um instrumental essencial em quaisquer análises e/ou

diagnósticos nas áreas urbanas a serem realizados, que é o estudo da evolução histórica

da apropriação e produção do espaço. A noção de espaço é assim inseparável da idéia de

sistemas de tempo.

Nesse sentido, a contribuição do estudo da evolução histórica do espaço urbano traz

consigo uma abordagem analítica mais ampla e, consequentemente, um referencial

relevante para posteriores diagnósticos, no sentido de se aplicarem planos e metas para

o planejamento  urbano. Deve-se, nessa contextualização, repensar categorias diversas

de análise, elencadas por SOUZA (1988:66):

- o capital e sua estratégia de reprodução;

- o Poder Público, nas suas mediações e instrumentos gerados (sistema de planejamento,
legislação  urbana, diretrizes, etc.);

- a renda da terra (espaço como mercadoria)  e a luta de classes.

Dessa forma, segundo evidencia HARVEY apud SANTOS (1988), se não temos êxito

ao explicar os sistemas espaciais com um mínimo de teoria, corremos o risco de não

passarmos do nível da descrição pura e simples.

Essa abordagem tem como objetivo, conforme FERRARI (1991), através do estudo das

transformações sócio-espaciais no tempo, fornecer subsídios para a compreensão do

processo de urbanização, isto é, mostrar de que maneira o meio físico e a evolução da

tecnologia e das formas de produção, cujo reflexo mais visível é o processo histórico da

confrontação dialética dos diferentes grupos sociais, afetam o processo de evolução do

espaço urbano.

O espaço público da rua, refletindo um modo de viver, de pensar e de sentir das pessoas,

produzindo idéias, valores, costumes, conhecimentos, tem sua imagem  impregnada de

memórias e significações, que se materializam na paisagem urbana e reproduzem

diversos momentos do processo de produção espacial. Assim, as ruas no interior dessas

cidades têm essas características, ressaltadas por CHIAVARI e CARVALHO

(1991:84):

“...o presente e passado convivem, criando nas contínuas e diversas aproximações e
justaposições, uma nova linguagem, extremamente articulada. Ao percorrer uma cidade [e
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suas ruas] se tem a percepção visual do fluir do tempo. O olhar reconhece nas coisas, nas
imagens, nas construções, nas ordens e nas medidas do espaço, a sua função. Todas as
cidades tem seu código, uma vez conhecido um, em qualquer outro espaço urbano o
forasteiro encontrará fragmentos de sua história.”

A importância da subjetividade nos estudos urbanos é primordial para que possamos

entender, analisar, refletir, perceber e tentar propor soluções para os diversos problemas

que afligem a sociedade na sua relação com o espaço vivido.  Para isso, faz-se

necessário ver o espaço não como local, e sim como lugar onde as pessoas se

identificam por símbolos comuns (sem ou com delimitação), através do imaginário, das

representações, das mediações.

Na abordagem de YI FU-TUAN (1983:197), os lugares

“...podem se fazer visíveis através de inúmeros meios: rivalidade ou conflito com outros
lugares, proeminência visual e o poder evocativo da arte, arquitetura, cerimônias e ritos.
Os lugares humanos se tornam muito reais através da dramatização. Alcança-se a
identidade do lugar pela dramatização das aspirações, necessidades e ritmos funcionais da
vida pessoal e dos grupos.”

No que se refere ao tema de abordagem da pesquisa, ARANTES (1993) afirma que, ao

se querer restituir à cidade a sua dimensão cívica, há que se atentar para o fato de que o

declínio do homem público e o correspondente alargamento da esfera privada - porém

desfigurada como intimidade narcisista - está na origem da maior parte das patologias

urbanas. E isto, só podemos avaliar quando nos atemos à evolução histórica da interação

entre o homem e o espaço vivido.

2.2 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DAS CIDADES

No contexto da espacialidade das cidades, com raríssimas exceções, as áreas centrais

são espaços intra-urbanos que concentram as mais diversificadas atividades comerciais

e de serviços, constituindo-se assim no principal pólo de atração e circulação de

pessoas.

Diante dessa afirmativa, esta área da cidade constitui-se como sendo o setor mais

importante do espaço urbano, o foco maior de atração. TOLEDO (1996) afirma que as

áreas centrais são os lugares mais bonitos, arquitetonicamente mais ricos e
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urbanísticamente mais harmoniosos e, no entanto, são os que mais se enfeiam e estão

submetidos a uma rotina diária de pouco-caso. São os lugares mais dotados de infra-

estrutura, onde não faltam água e luz, a oferta de transporte coletivo é farta, os acessos

são fáceis, e com espaço edificado abundante. Porém, a partir das 5 horas da tarde tudo

começa a se esvaziar, antecipando uma noite de deserto, onde a laboriosa infra-estrutura,

produto de investimentos de várias décadas, ou até mesmo, séculos, fica ociosa por

períodos de doze, treze ou quinze horas por dia.

“A área central constitui-se no foco principal, não apenas da cidade, mas também, de sua
hinterlândia. Nela concentram-se as principais atividades comerciais, de serviços, da
gestão pública e privada e os terminais de transporte intra-urbanos.” (CORRÊA:
1989:22).

Referendando esse enfoque, SOARES (1995) afirma que nesse sentido o centro

comercial, considerado o motor da vida cotidiana, apresenta-se como a principal área da

cidade no que diz respeito à concentração de atividades comerciais e de serviços, fluxos

financeiros e de informações, transportes, onde os diversos atores da cidade encontram-

se para consumir suas necessidades.

De acordo com SOARES e RAMIRES (1993), o núcleo central de uma cidade é um

produto histórico, que materializa as transformações das fases de estruturação

econômica, social e política do território. É considerado o coração da aglomeração.

Estão aí concentrados a vida de trabalho, lazer e também a moradia.

Mas nem sempre foi assim. A evolução histórica da área central do Rio de Janeiro, a

partir de meados do século XIX, nos revela isso.

“...uma estrutura urbana diferenciada já se esboçava. A partir da década de 1850 as
freguesias centrais da cidade foram palcos de melhoramentos urbanísticos, instituídos
através de regime de concessões (ABREU, 1997, op. cit.): calçamento com
paralelepípedos, iluminação a gás e rede de esgotamento sanitário (1862). Entretanto, as
benesses partilhavam sua localização com a população de baixa renda, que,
contraditoriamente, podia situar-se ao lado de uma atividade comercial de status mais
elevado.” (MOTTA, 2001: s/p).

O autor ainda revela que o ano de 1870 é considerado pela literatura como o marco a

partir do qual o crescimento da cidade atinge uma nova fase de aceleração. O fator

decisivo é o impacto dos meios de transporte, instalados previamente, que começa a se

fazer sentir. Alguns segmentos da classe média e da elite começaram a se descentralizar,

buscando os arrabaldes como locais de habitação, o que foi possibilitado pela presença
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de meios de transporte eficientes. A cidade iniciava o seu espraiamento em direção a

dois grandes vetores, com bairros e subúrbios predominantemente residenciais (em

maior parte de classe média e de elite) a Norte e a Sul, divididos pelo maciço

montanhoso.

E ainda revela que, com efeito, o número de logradouros públicos existentes se

multiplica por quatro entre 1870 e 1890, denotando o transbordamento do núcleo de

urbanização inicial. A tendência desses novos bairros que surgiam era a de se

diferenciarem cada vez mais da área central febril, multiforme, superpopulosa e

insalubre. Em suas ruas estreitas, sujas e congestionadas coexistiam armazéns, oficinas,

fábricas, escritórios, bancos, prédios públicos, sobrados, casas térreas, cortiços e outras

modalidades de habitação coletiva, como antigos casarões do Primeiro Reinado

convertidos em casas de cômodos.

“A noção de área central evoca na geografia urbana, ...a concentração de atividades econômicas,
a acessibilidade superior em relação aos outros locais da cidade e a centralidade (via de regra,
no sentido da teoria de Christaller, como polarização). Essa é uma imagem do centro da cidade
do século XX, com seu comércio fervilhante, com sua profusão de agências bancárias, prédios de
escritórios e os gigantescos arranha-céus das grandes corporações. Para o século XIX, a noção
de “centro” existia, mas com um significado diferente do atual.” (MOTTA, 2001: s/p).

O período compreendido entre os anos de 1870 e o início do século XX corresponde, no

Rio de Janeiro, ao momento de formação da área central sobre o qual hoje temos

referência. No entanto, ele só se completou com as reformas urbanas (1903-1906),

quando um espaço propriamente capitalista se impõe no cenário da cidade.

Apesar do aumento da centralidade e da tendência a formação de distritos

especializados no espaço urbano, a noção de área central não se aplica bem à cidade do

século XIX. Chamamos a atenção para o fato de esta noção implicar, de acordo com a

literatura geográfica, duas zonas diferenciadas: um núcleo, local de concentração

maciça das atividades terciárias e financeiras principalmente, e uma periferia, com usos

do solo consumidores de espaço. Isto é claramente inadequado para descrever a cidade

oitocentista, como a própria presença de habitações coletivas em toda a área (em maior

ou menor grau). A idéia de centro (presente desde, pelo menos, 1850), utilizada pelos

contemporâneos, fazia conviver a justaposição de diferentes funções urbanas,

localizadas de maneira não tão estruturada e que o avanço das relações de produção,

circulação e consumo propriamente capitalistas fariam desaparecer (MOTTA, 2001:s/p).
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“Apesar de termos apontado algumas linhas evolutivas da estrutura interna do centro da
cidade do Rio de Janeiro anteriores às reformas do período Pereira Passos, não se
mostrou, como tendência geral, uma alteração substancial dos padrões de uso do solo.
Essa teria que esperar pela remodelação física do espaço, na qual boa parte do patrimônio
arquitetônico de aparência colonial veio abaixo, logradouros públicos foram alargados e
suprimidos, e ergueram-se novos suportes materiais para uma outra trama de relações
sociais, de natureza qualitativamente distinta. Isso vem caracterizar, de fato, que as
reformas urbanas podem ser consideradas um verdadeiro corte na história do Rio de
Janeiro, a partir do qual a estrutura interna da cidade passou a ter uma nova
configuração, mais compatível com as aspirações modernizantes das elites econômicas.”
(MOTTA, 2001:s/p).

PECHMAN apud SOARES (1995:102), em seus estudos sobre a imagem urbana do Rio

de Janeiro, no início do século XX, mostra a necessidade de reordenação do espaço

nestes parâmetros: “...era preciso, pois, depurar a cidade, sanear o meio ambiente e

eliminar fatores de feiura e sujeira. Neste sentido, o espaço público - a rua - deveria ser

a expressão dos padrões de limpeza, beleza e ordem.”

Para CLARCK apud PEREIRA (2001:s/p), com o aumento da população e dos

negócios há uma luta por melhores localizações na cidade, sendo que os detentores de

maior poder de compra escolhem as mais valiosas localizações. Com isso a área central

se torna locus de bancos, lojas de departamentos, hotéis, enquanto que as indústrias e

usinas, independentes, localizam-se ao longo de estradas, ferrovias e hidrovias. As áreas

residenciais também se diferenciam pelo padrão sócio-econômico da população. O

desdobramento do centro tradicional visa atender não só as necessidades da população

que, com o crescimento da malha urbana, se distancia deste, como também os interesses

dos agentes econômicos.

Em relação à cidade de São Paulo, ROLNIK (2001), quando se refere ao início do

século XX, revela que é nesse momento que se constrói um dos primeiros fundamentos

da ordem urbanística que governa a cidade, presente em alguma medida até nossos dias:

uma região central investida pelo urbanismo, destinada exclusivamente às elites,

contraposta a um espaço puramente funcional, normalmente “sem regras”, bem fora

desse centro, onde se misturam o mundo do trabalho e o da moradia dos pobres.

E, dando um salto no tempo, afirma que, a partir de meados dos anos de 1960, tem

início um processo lento de evasão de sedes de empresas e bancos para a região da

Paulista. Ao mesmo tempo, parte dos equipamentos públicos começa a exibir sinais de

deterioração e, pela primeira vez na história da cidade, o metro quadrado do Centro
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Histórico deixa de ser o mais caro; enquanto o metrô (da década de 1970) afirma a

centralidade daquele lugar, ao fazer cruzar ali as duas primeira linhas da futura rede.

“...os anos 70 marcaram o deslocamento do centro de consumo das elites, da cidade do
Centro Histórico em direção à avenida Paulista e Jardins. Até essa data, a São Paulo
metropolitana contava com um único centro, feito de duas partes: o ‘Centro Tradicional’
(região do triângulo), constituído durante a primeira industrialização (1910-40), e o
‘Centro Novo’ (da praça Ramos à praça da República), que se desenvolveu no pós-guerra
(1940-60). A vida cultural, econômica e política de todos os grupos sociais da metrópole
compartilhava um espaço que abrigava simultaneamente a ‘boca do lixo’ e a ‘boca do
luxo’, a sede das grandes empresas e uma multidão de vendedores ambulantes, engraxates,
pastores e pregadores do fim dos tempos, homens-sanduíche e os magazines elegantes da
rua Barão de Itapetininga, os apartamentos luxuosos da avenida São Luís e os chamados
‘treme-treme’ feitos de kitchenettes superpovoadas na baixada do Glicério e na Bela
Vista.” (ROLNIK, 2001:451).

A autora diz que o metrô acabou atraindo para a área central os grandes terminais de

ônibus e ocupando a área central com grandes áreas de transbordo. É nesse momento

que se implantam os calçadões na área central, transformando as principais ruas em

áreas exclusivas de pedestres. Assim, desenhou-se para a área central um destino de

máxima acessibilidade por transporte público e restrição para os automóveis, no

momento em que as elites, os grupos sociais dominantes da cidade se confinavam

definitivamente dentro de seus carros, deixando de ser pedestres. Estavam lançadas as

bases para uma popularização do centro e seu abandono progressivo pelas elites.

“Pode-se afirmar, generalizando, que, do Centro Histórico à região da Paulista e dali para
a Faria Lima - Berrini, trata-se de uma história de perda progressiva de qualidade
urbanística. Dos jardins e boulevards de Bouvard, ou calçadas de 15 metros e mistura de
usos da Paulista, aos 90 centímetros de calçada e monofuncionalidade da Berrini,
ganharam o automóvel e a primazia do privado, perderam o pedestre e a dimensão pública
do espaço urbano.” (ROLNIK, 2001: 65).

Com relação a esse fato, CASTELLS apud PEREIRA (2001: s/p) ressalta que:

“...quanto mais crescem as cidades, mais necessária é uma hierarquização dos serviços e,
portanto, uma acessibilidade espacial que tende a concentrar estes processos de
acessibilidade nas zonas centrais, que serão zonas não determinadas em termos de
centralidade geográfica, mas sim em termos de acessibilidade com relação ao sistema de
transportes.”

Nas áreas urbanas, e em especial das cidades médias, de acordo com SILVA e FERRAZ

(1994), a área central é o principal espaço intra-urbano, para onde convergem atividades

e serviços diversos, constituindo-se então na principal área de ocorrência de fluxos

diversos. Nesse espaço fluem as relações de troca e os serviços que mantêm a própria

vida urbana, numa dinâmica constante, ininterrupta. E reafirmam essa situação quando
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dizem que esse núcleo central, denominado CBD (Central Business District) pelos

norte-americanos, que pode ser traduzido por ZCN (Zona Central de Negócios), é, de

forma díspar em relação às demais zonas urbanas, o maior pólo de atração das cidades.

Os autores ainda afirmam que cerca de 45% das viagens (nas cidades médias) diárias

tem o centro da cidade como destino.

“Partimos da concepção de que não existe cidade, nem realidade urbana, que não possua
um centro (Lefebvre, 1999), portanto, toda cidade apresenta uma certa concentração de
equipamentos e serviços que necessitam de uma maior acessibilidade. Para tanto, a cidade
deve ser entendida enquanto conjunto que possui uma dinâmica integrada. Os fluxos
internos e externos da cidade devem ser compreendidos como a essência da centralidade
urbana.” (SILVA, 2001: s/p).

E ainda,

“A partir do momento em que se desenvolvem relações sociais (...) e passa a haver
atividades e interesses comuns, surgem a cooperação e a interdependência (...). A partir do
momento em que (...) se organizam para produzir e consumir, passa a haver necessidade de
instituições comuns. Surgem então os deslocamentos espaciais regulares e socialmente
determinados e disputas ocorrem por localizações em função do domínio ou controle do
tempo e energia gastos nos deslocamentos espaciais. Surge um ponto que otimiza os
deslocamentos socialmente condicionados da comunidade como um todo - centro. O centro
surge então a partir da necessidade de afastamentos indesejados mas obrigatórios. Ele,
como todas as “localizações” da aglomeração, surge em função de uma disputa, a disputa
pelo controle (não necessariamente minimização) do tempo e energia gastos nos
deslocamentos humanos”. (VILLAÇA, 1998: 239).

A importância dessa região da cidade pode ser observada nos QUADROS 3 e 4, que

demonstram a centralidade exercida pelo centro tradicional na Área Metropolitana de

São Paulo, em função do percentual de viagens com destino a essa região, que é de

24,23%, como também do centro de Belo Horizonte em relação à Savassi (sub-centro),

em função do número de estabelecimentos de comércio e serviços, sendo que o primeiro

possui um total de 4.521 estabelecimentos e o segundo, apenas 924.

QUADRO 3 - Área metropolitana de São Paulo: geração de viagens por centros selecionados

Pólo Porcentagem do total de destinos das viagens
São Paulo
    Centro
    Paulista
    Pinheiros
    Tatuapé
    Lapa
São Bernardo do Campo
Santo André
São Caetano do Sul

24,23
9,74
6,41
5,40
5,34

11,06
7,68
6,53

Fonte: adaptado de VILLAÇA, 1998: 246.
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QUADRO 4 - Cidade de Belo Horizonte: número e localização de estabelecimentos de comércio e
serviços

Estabelecimentos Centro tradicional Savassi

Comércio
Serviços
Total

1.247
3.274
4.521

340
584
924

Fonte: VILLAÇA, 1998: 247.

Sendo assim, esta região das cidades constitui-se como sendo o setor mais importante do

espaço urbano, o foco maior de atração. Verifica-se nela um acentuado e crescente

número de conflitos diversos (congestionamento, comércio informal, poluição visual,

poluição sonora, entre outras.) e as tentativas de minimizá-los demonstram, uma

preocupação maior em relação ao sistema viário, acarretando uma segregação sócio-

espacial, onde os valores que envolvem aspectos relativos à humanização do meio

urbano passam a ser desconsiderados, em função dos privilégios de determinados grupos

sociais.

Essa situação evidencia um cenário de disputa pelo domínio do território urbano onde,

por muitas vezes, aspectos culturais, técnicos e sócio-espaciais são desconsiderados, em

função de decisões políticas isoladas que atendem a exigências e interesses de

determinados setores da sociedade, geralmente aqueles representativos das camadas

sociais mais elevadas.

Com isso, a cidade passa a reproduzir a conturbação de suas relações internas, em que

uma das causas mais agravantes ocorridas atualmente é a depreciação do espaço público

da rua e a constante invasão do domínio privado sobre ele.

Em sua maioria, as cidades apresentam uma configuração espacial do sistema viário

antiga, com vias que apresentam dimensões físicas que não comportam mais os fluxos,

espaços públicos subutilizados e em processo de degradação, ocorrendo assim uma série

de conflitos que acabam por caracterizar essa região da cidade como uma área de intensa

conturbação, depreciando assim a qualidade de vida de todos os cidadãos, de forma

indiscriminada. SPOSITO apud SOARES e RAMIRES (1993:26) acrescenta que

“O centro não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre ocupa o sítio
histórico onde esta cidade se originou, esta região é antes de tudo ponto de
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para onde todos se
dirigem para algumas atividades e, em contrapartida, é o ponto de onde todas se deslocam
para a interação destas atividades aí localizadas com as outras que se realizam no interior
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da cidade ou fora dela. Assim, o centro pode ser qualificado como integrador e disperso ao
mesmo tempo.”

As divergentes relações entre os diversos agentes que produzem e reproduzem esse

espaço acabam por acarretar uma série de problemas que afetam toda a população,

indiscriminadamente, como mostra a FIGURA 11.

Área Central

FIGURA 11 - Esquematização da configuração espacial de uma área central hipotética.
Fonte: FERREIRA, W. R., 1997.

Um ponto relevante para investigação, como afirma CORRÊA (1989), é o da

redefinição funcional e social do núcleo central de muitas cidades. Trata-se de sua

transformação em local de comércio e serviços, em muitos casos aqueles do circuito

inferior, para um população pobre. Redefinição esta que, em muitos casos, tem sido

influenciada pela descentralização administrativa, envolvendo o investimento oriundo

de recursos públicos escassos, a valorização fundiária e os interesses de firmas

empreiteiras e dos promotores imobiliários.

Nesse contexto, a apropriação dos espaços públicos do centro de São Paulo por redes de

relações informais é relatada por FRÚGOLI JUNIOR (2000:59):

“Nos espaços públicos da área central da cidade, ...distintos grupos sociais formaram
variadas redes de relações voltadas à sobrevivência - como camelôs, engraxates,
desempregados, aposentados ‘plaqueiros’, vendedores de ervas, de bilhetes de loteria, de
churrasquinho, pregadores religiosos, videntes, prostitutas, travestis, homens e meninos de
rua, artistas de rua, ‘rolistas’, batedores de carteira, trapaceiros e muitos outros - com
uma diversidade quanto ao tipo de uso do espaço embora com certas semelhanças entre
si,...”

Configuração da malha
viária antiga, espaços
públicos subutilizados

Poluição sonora, visual e
do ar

Intervenções Públicas
pontuais, paliativas e

desarticuladas

Disputa pelo domínio do espaço por grupos diversos.
Degradação acelerada do espaço público

Depreciação da Qualidade de Vida Urbana

Elevado fluxo de
pessoas e veículos
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Essa profusão de diversidade no centro de São Paulo é evidenciada em artigo de

CHAIM (27.5.2001:C-7), abaixo citado:

“Durante o dia é difícil andar sem esbarrar no outro. Donos de barracas e tabuleiros
ocupam desordenadamente as calçadas mal cuidadas. Estima-se que 2,5 milhões de
pessoas circulem por ali. São trabalhadores do comércio, banqueiros e bancários,
corretores das duas Bolsas (a Bovespa e a BM&F), incontáveis camelôs e desempregados
que vão ao centro de São Paulo passar o tempo. (...) A área é pequena: os distritos da Sé e
da República, os mais importantes da região, representam com seus 4,4 km² apenas 0,5%
do território da capital. Mas é nesse espaço ...que estão 11% dos empregos dos paulistanos
e 40% da área ocupada na cidade por instituições financeiras.”

FRÚGOLI JÚNIOR (1995) se refere aos diversos agentes sociais que vivem das ruas da

área central de São Paulo, numa dimensão sócio-espacial de relações que denomina “rua

como modo de vida”, ou “cultura(s) de rua”, que se pode exemplificar com o

comportamento dos chamados “marreteiros”, ou vendedores ambulantes do Largo da

Concórdia, no Brás. O autor diz que estes constituem a maioria da população fixa do

lugar, configurando várias redes de comércio informal. Estabelecem-se também

relações internas hierarquizadas, disputas acirradas pelo “ponto de trabalho” - que em

certos casos culminam em brigas violentas, agressões físicas, etc. Formam-se amplas

conexões com os fiscais da Prefeitura, com o pagamento de “propinas” para escapar às

apreensões de material vendido de forma ilegal. Nesse mesmo contexto, relata a

diversidade desses agentes na ocupação cotidiana da Praça da Sé por “marreteiros”,

ambulantes, menores de rua, engraxates, ciganos, vendedores de ervas, de bilhetes de

loteria, de churrasquinho, pregadores da Bíblia, prostitutas, homens de rua, mendigos,

artistas de rua, “rolistas”, batedores de carteira, trapaceiros, desempregados,

“plaqueiros” idosos, bêbados, jogadores de tampinhas, etc. Nesse mosaico de ocupações

sociais, a comunicação com o público é fundamental.

“O destino do espaço público nas áreas centrais da cidade [de São Paulo] torna-se
problemático, diante das mudanças em curso, no que diz respeito às utilizações cotidianas.
(...) O conjunto de etnografias realizadas aponta, ... para uma espécie de ‘cultura de rua’,
que tende a uma aversão a qualquer tipo de institucionalização, opera segundo princípios
informais, implica algum tipo de ‘apropriação privada’ do espaço público..., pauta-se por
certas formas de transgressão, que, estrategicamente, inserem-se num conjunto de regras e
códigos, conhecidos de forma completa apenas por seus integrantes, e estão, na maioria
das vezes, em conflito com a ordem estabelecida pelo poder público. Podem ser redes que
articulam apenas atividades transgressivas, como outras que combinam atividades
toleradas com algumas ilegais.” (FRÚGOLI JÚNIOR, 1995: 70).

Grande parte das pessoas em São Paulo, que têm a rua como meio de sobrevivência e de

interação, é composta por migrantes, sobretudo nordestinos que chegam à procura de
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oportunidades de emprego e melhoria de condição de vida e, no entanto, acabam por

terem de se adaptar a uma realidade que não corresponde às expectativas idealizadas.

Em relação às chamadas “paisagens nordestinas” no espaço público da Praça da Sé em

São Paulo, LEMOS (1997:13) nos revela que

“É na praça, onde se encontram a dor, o desespero, o cansaço, a decepção, a miséria, os
laços entre a ‘vida’ e a ‘morte’, mas também a alegria, a música que rememora a terra, o
lugar deixado atrás, as plantas, as comidas e os costumes próprios. (...) Este é um lugar
formado espontaneamente, o migrante do nordeste se achegou a uma área que havia sido
abandonada pelas elites paulistas e na procura de solidariedade foi criando nele um
cotidiano que lhe pertence desde suas origens, reproduzindo seu dia de ‘feira’.”

Na década de 1990, foi criada a Associação Viva o Centro em São Paulo, entidade sem

fins lucrativos que reúne comerciantes, executivos, moradores, urbanistas e outros,

configurando-se num fórum de discussão e avaliação sobre os problemas da região

central da cidade, no intuito de propor alternativas que venham a criar mecanismos para

promover uma requalificação dessa área.

Em relação às ações desejadas por essa entidade, ALVES (1999) afirma que as

propostas encaminhadas pela Associação Viva o Centro ao poder público, embora

pudessem efetivamente ser implementadas em sua totalidade, e promover a

recuperação/reafirmação do poder econômico da região, tendem a excluir os atuais

usuários do local, formados pela multiplicidade de pessoas pertencentes às mais

variadas camadas da população, que se utilizam do atual centro como local de trabalho,

compras, lazer e passagem. Essa associação quer uma mudança do perfil de usuários e

moradores do centro. Procura, através de suas propostas, atrair a população de maior

poder aquisitivo, que poderia consumir o lugar pagando muito bem pelos serviços e

atividades existentes. Mas para isso o centro teria que perder sua característica de lugar

popular.

Em agosto de 1997, a Comissão ProCentro - da qual a Associação Viva o Centro faz

parte - apoiou por unanimidade a proibição total do comércio informal em qualquer

espaço público do Centro. Nessa época, a Viva o Centro propôs a criação de um “pop

shopping” - mercado popular destinado a incorporar camelôs dentro de uma estrutura

formal - no Sambódromo, ou seja, fora da área central, numa área sem qualquer afluxo

significativo da população.
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Aí está configurado o grande problema das inúmeras propostas de intervenção nas áreas

centrais: o intuito claro e evidente de se excluírem as camadas populares, através de

diversos mecanismos que os planejadores podem empreender.

2.2.1 - UMA ESPECIFICIDADE - OS “CORTIÇOS” NA ÁREA CENTRAL DE

SÃO PAULO

Os cortiços surgiram em São Paulo no século XIX, em dois momentos: após a abolição

da escravatura, quando os negros foram morar em casarões no centro, e a partir de 1890,

início do processo de urbanização e industrialização da cidade. Entre 1890 e 1940, a

população de São Paulo aumentou quase 22 vezes. No entanto, a infra-estrutura urbana

não acompanhou esse crescimento. Em 1900, quando surgiram os primeiros bondes

elétricos, eles não foram suficientes para atender a demanda dos trabalhadores. Quem

morava distante de Barra Funda, Bom Retiro, Vila Buarque, Av. Paulista, Brás, Penha e

Água Branca não tinha acesso ao serviço. A solução encontrada pelos operários foi

morar em casarões nesses bairros, muitos construídos pelas próprias indústrias.

SCARLATO (1995) afirma que os cortiços podem ser classificados segundo dois

grandes tipos: os adaptados e os concebidos. Os primeiros resultam da fragmentação

interna de uma antiga residência, cuja planta original da edificação é alterada. O

segundo é quando, no lote, as áreas vazias vão sendo construídas cômodo por cômodo,

aumentando, portanto, por ampliação, a área construída no lote, sendo geralmente

concebido para esta finalidade. Esta última forma é muito comum ser encontrada no

anel periférico da cidade, enquanto a primeira é mais encontrada no anel central.

No que se refere aos cortiços nas áreas centrais, o mesmo autor, retratando essa forma

precária de moradia no bairro do Bexiga, em São Paulo, revela que hoje, cada vez mais,

torna-se difícil para o trabalhador de baixa renda conseguir comprar ou construir sua

habitação na periferia. Assim, também, o crescimento da distância entre o local de

trabalho com a residência estimulou o trabalhador a procurar sua moradia no aluguel

dos velhos casarões localizados no interior dos bairros do anel central e intermediário
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do espaço urbano da cidade, estimulando um novo surto de encortiçamento em São

Paulo.

Dados da Universidade de São Paulo-USP revelam que o preço do metro quadrado dos

cortiços da região central de São Paulo está 78% mais caro do que o das casas térreas da

mesma zona, em valores médios; 41% superior ao dos apartamentos e 30,4% mais

elevado que o aluguel de sobrelojas e salas comerciais.

Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-Fipe e da Secretaria

Municipal da Habitação-Sehab, em 335 cortiços, revela que dos 625 chefes de família

entrevistados, 32% vão a pé ao trabalho e percorrem o trajeto em menos de meia hora.

Dos 40% que vão para o serviço de ônibus, mais da metade leva menos de meia hora

para chegar. Além disso, as regiões mais centrais (Sé, Parque D. Pedro, praça João

Mendes, Ladeira da Memória, República e Santa Ifigênia) ainda concentram a maioria

dos empregos formais e informais da capital (ATHIAS, 11.9.2000:C-1).

“Gutemberg de Souza, 39 anos, coordenador da ULC (Unificação das Lutas de Cortiço)
diz que, além das ofertas de trabalho estarem concentradas no centro, essas região é
dotada de equipamentos sociais, escassos na periferia, como escolas, postos de saúde,
hospitais e praças. ...a maioria dos conjuntos populares é construída em bairros distantes
do centro, carentes de escolas e mal servidos por transporte público. Por isso, a
reivindicação dos movimentos é sempre para que o governo desaproprie o terreno do
cortiço e financie a construção de um prédio para as famílias encortiçadas no mesmo
local.” (ATHIAS, 11.9.2000: C-1).

Existem na cidade de São Paulo, segundo o mesmo autor, um total de 23.690 cortiços

que abrigam 595.000 pessoas. As regiões da Sé, com 4.441 cortiços (119.225

moradores), e Mooca, com 2.132 cortiços (95.932 moradores), concentram

aproximadamente 37% da população encortiçada. Nesse tipo de habitação 85,6% têm

ligação irregular de energia; 43,2% não têm cozinha exclusiva e 96,25 não têm bacia

sanitária exclusiva. Dependendo do local do cortiço os aluguéis podem chegar a até R$

260 por um domicílio de cômodo único, com aproximadamente 12 metros quadrados, e

geralmente ocupado por um número que varia entre 2 a 5 pessoas. O descompasso de

preços é reflexo da situação dos trabalhadores das áreas centrais. Sem condições de

arcar com um contrato formal de locação, eles se submetem a essa exploração e a regras

pouco ortodoxas de cobrança de aluguel, que, não raro, incluem o uso da violência.
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O exemplo que mais reflete a dimensão dos cortiços em São Paulo é a do edifício São

Vito, conhecido popularmente como “Treme-Treme”, possuindo 26 andares e 3 mil

moradores em 624 apartamentos de 27 metros quadrados. É uma gigantesca ‘favela’

vertical, o maior dos cortiços do Centro velho.

Enquanto os trabalhadores pagam caro para morar em um cortiço no centro, o preço do

metro quadrado dos escritórios da região está cada vez menor, se comparados com a Av.

Paulista, Jardins e com a região da marginal Pinheiros. Os trabalhadores pobres

disputam vagas em cortiços do centro, apesar dos preços extorsivos, enquanto as

empresas modernas abandonam a região, mesmo com valores convidativos. Em 1992,

um estudo da Adviser Consultores, para a Associação Viva o Centro, já mostrou que o

preço dos escritórios na região correspondia a 25,4% do valor de um imóvel na Av.

Paulista, 34,8% de um nos Jardins e 35,5 de um na marginal Pinheiros (ATHIAS,

11.9.2000:C-3).

“...há uma espécie de consenso em relação ao papel dos domicílios em programas de revitalização do
centro da cidade. A região teria de ser usada continuamente ...além de acomodar os 600 mil
encortiçados nos prédios vagos (entre 400 e 600), seria ocupar a região com escolas e outros
serviços que funcionam em três turnos. ...um projeto de habitação nessa área deveria priorizar
pessoas que comprovadamente trabalhem na região. Assim, [também] um dos benefícios imediatos
seria a redução do número de veículos que trafegam em direção ao centro. (...) Outros aspectos
ressaltados são: a redução da violência e da ocupação do centro por marginais e o melhor
aproveitamento dos chamados equipamentos sociais: escolas, postos de saúde, praças, clubes da
terceira idade e creches.” (ATHIAS, 11.9.2000:C-3).

Uma das maiores dificuldades de se implementarem projetos que incentivem a

permanência da população de baixa renda em áreas centrais é o preconceito e a prática

de exclusão social das políticas habitacionais, que consiste em empurrar os ‘pobres’

para áreas bem distantes da classe média.

2.3 - UBERLÂNDIA - A ÁREA CENTRAL E SUAS RUAS: AS

TRANSFORMAÇÕES SOFRIDAS

A localização privilegiada de Uberlândia, em relação a vários centros urbanos,

beneficiou a cidade em termos de produção de capital, pois, já no início do século ela

afirmava-se como entreposto na rota entre os estados do Sudeste e a Região Central do

país, em função da implantação da rede ferroviária, ligando São Paulo a Goiás; da
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construção da Ponte Afonso Pena, sobre o Rio Paranaíba (fronteira dos estados de

Minas Gerais e Goiás); e da construção de rodovias pela Companhia Mineira de

Autoviação Intermunicipal.

A organização do povoado que resultou no surgimento da cidade de Uberlândia

começou em meados do século XIX, a partir do desbravamento do outrora denominado

“Sertão da Farinha Podre”, em terras pertencentes aos município de Uberaba e Monte

Alegre de Minas.

Por volta de 1823, após a proclamação da Independência do Brasil, começaram a

chegar, do Sul de Minas, as famílias que deram início ao processo de produção

econômica organizada de plantação de mandioca, cereais e criação de gado.

O passado histórico da cidade de Uberlândia está intimamente ligado à origem do bairro

“Fundinho”, nome este vindo de uma expressão dos primeiros moradores da antiga

“Uberabinha” para se referir à área “aos fundos” da área central da cidade, até o início

do século XX. Ali surgiram as primeiras casas residenciais e comerciais. É um local

marcado por topografia íngreme, visto que a cidade teve suas origens próximo a um

córrego denominado São Pedro, no início do século XIX.

Apesar de o primeiro núcleo de casas ter-se iniciado próximo ao córrego São Pedro, o

arraial continuou a crescer para a parte alta do relevo, estruturando-se com a abertura de

novas ruas, novas casas, mais ou menos alinhadas umas à outras.

O Distrito de São Pedro de Uberabinha foi criado em 11 de julho de 1857 e reconhecido

em 31 de agosto de 1888, possuindo 14 mil habitantes e um comércio moderado. O

decreto provincial n° 4.643 estabelece a criação do Município de Uberabinha, que

recebe o nome de Uberlândia somente em 19 de outubro de 1929.

“Até as primeiras décadas do século XX, o núcleo urbano concentrava-se na área
conhecida como Fundinho, agregando toda a vida econômica e o cotidiano de Uberlândia.
Essa área tem uma importância especial na estrutura territorial da cidade, pois foi nela
que se concentraram os principais prédios públicos, casas comerciais, teatro, cinemas e as
residenciais das classes sociais mais abastadas. A área sediou os dois maiores jornais
diários da cidade e o terminal rodoviário, que funcionava no local onde é hoje a Biblioteca
Municipal, dois exemplos do dinamismo de um espaço que ainda possui algumas
construções do início do século.” (RAMIRES, 1998:289).
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Essa área da cidade abrigou também, até o início da década de 1990, a Câmara

Municipal, no denominado Palácio dos Leões, localizado na praça Antônio Carlos (atual

Clarimundo Carneiro) e também a Prefeitura.

O crescimento da cidade, na direção Norte, a partir do núcleo original de formação

iniciou-se a partir da inauguração da estação ferroviária (Cia. Mogiana de Estradas de

Ferro), em 1895, e da implantação do plano urbanístico, encomendado pelo então

prefeito Alexandre Marquez (1908-12).

A estação ferroviária acarretou uma grande movimentação de pessoas e mercadorias no

espaço compreendido entre o então denominado Fundinho e sua localização (hoje praça

Sérgio Pacheco), induzindo à ocupação dessa área, hoje o centro comercial e financeiro.

No início deste século, começa a haver por parte da administração pública uma

preocupação com o ordenamento espacial da cidade. Com isso, em 1908, o Prefeito

Alexandre Marquez encomendou um Plano de Expansão para a cidade, que foi

elaborado pelo engenheiro Mellor Ferreira Amado. Esse plano consistia na ampliação

do perímetro urbano a partir do núcleo antigo da cidade e a criação de uma nova área

central, com um conjunto de largas e extensas avenidas arborizadas, formando um

“tabuleiro de xadrez” que definia um novo traçado retilíneo ortogonal, de grandes

avenidas paralelas: Av. Floriano Peixoto, Av. Afonso Pena, Av. Cipriano Del Fávero,

Av. João Pinheiro, Av. Cesário Alvim e suas oito transversais. A implementação de

infra-estrutura básica nas avenidas, permitindo novos usos, determinou o deslocamento

do antigo núcleo central, que se localizava na região do Fundinho, para essa nova área,

caracterizando um processo espacial de descentralização.

Essas vias receberam prioridades em serviços urbanos e melhoramentos para que

posteriormente se transferisse o centro comercial do Fundinho, bairro onde se originou

o município, para essa área central expandida .

“A criação de uma nova cidade e sociedade pela qual seriam incutidos novos valores,
atitudes e comportamentos, ensejaria uma nova urbanidade, segundo o pensamento da
elite da  época. A expansão da cidade e a substituição das casas velhas por palacetes
foram indicativos do deslocamento das atividades comerciais do centro histórico do
Fundinho para o eixo compreendido entre as avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto, em
direção à nova estação ferroviária da Mogiana...” (ARAÚJO SOBRINHO, 1998:63).

“O referido plano tinha também como objetivo criar uma cidade cuja imagem expressasse
a modernidade e a ordem, em um espaço urbano homogêneo e asséptico, que não se
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assemelhasse ao velho Fundinho, antigo, de ruas estreitas e tortuosas.” (SOARES,
1995:105).

A partir da instalação dessa nova estrutura urbana, os empresários locais passam a

investir em imóveis comerciais nas avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto; e na

construção de belas e luxuosas residências, nas avenidas Cipriano Del Fávero e João

Pinheiro. Essas avenidas rapidamente receberam serviços públicos básicos, tais como:

redes de distribuição de água e de coleta de esgoto sanitário, arborização, iluminação

pública e calçamento, para que pudessem ser ocupadas, principalmente, por prédios

comerciais e de serviços e residências de luxo (SOARES, 1995).

A primeira avenida a receber serviços urbanos e edificações foi a Av. Afonso Pena, que

corta a cidade de Norte a Sul, e foi, naquele momento, calçada com paralelepípedos e

iluminada.

“...ocorreu a diversificação do centro comercial, ainda localizado no Fundinho, e sua
extensão para outras áreas. Este deslocamento do centro, onde se concentrava o mercado
de trabalho comercial, espremido nas ruas estreitas, com casarões misturados às casas de
comércio, começa a ocorrer na década de 30, para a área que se tornaria, mais tarde,
estritamente comercial e financeira, a Avenida Afonso Pena.” (SOARES, 1988: 105).

A autora ainda relata que, no entorno do centro, principalmente entre as avenidas João

Pinheiro e Cipriano Del Fávero instalou-se, a partir de meados da década de 1930, a

elite política e econômica, em suas mansões e palacetes luxuosos. Estes foram

construídos por arquitetos famosos, com projetos sofisticados, tornando a fisionomia da

cidade cada vez mais elegante e moderna. A Av. João Pinheiro passou, em 1939, por

uma reformulação urbanística, recebendo novo calçamento, ajardinamento central,

iluminação por meio de linha subterrânea, com postes duplos centrais, para melhor

abrigar essas construções.

 Formalizou-se, nesse momento, uma divisão social do espaço, sendo que os grupos

dominantes se agruparam em áreas específicas, próximas ao centro comercial. Suas

residências luxuosas concentravam-se nas avenidas João Pinheiro, Cipriano Del Fávero

e proximidades da praça Clarimundo Carneiro.

Foram feitas melhorias na Av. Floriano Peixoto, que em 1940 já estava edificada,

alternadamente, com estabelecimentos comerciais e residências. Nesse mesmo período

foi urbanizada, também, a Av. João Pinheiro (que recebeu melhoramentos e durante
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anos abrigou a elite da cidade; nessa via, foram construídas casas e mansões da elite

local).

Com a expansão da cidade para essa nova área de atração (FIGURA 12), a partir da

década de 1940, foram realizados serviços urbanos nas avenidas Cipriano Del Fávero e

Cesário Alvim e se deu a abertura das avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, que

contribuíram para modificar a forma-conteúdo da paisagem do centro da cidade.

FIGURA 12 - Vista panorâmica da área central de Uberlândia, anos 1940.
Fonte: Arquivo Público Municipal.

“No universo entre as praças da Estação da Mogiana (atual Sérgio Pacheco) e Antônio
Carlos (atual Clarimundo Carneiro), e as avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto,
consolidou-se, nos anos 40, o principal setor de comércio varejista, de serviços e lazer da
cidade.” (SOARES, 1995:101).

A partir desse momento esse espaço torna-se definitivamente o setor mais importante do

município, tendo como artéria principal a Av. Afonso Pena, como é relatado no

principal jornal da época:

“Incontestavelmente a avenida Afonso Pena é o coração da cidade e centro de seu intenso
e ativo comércio. Aí é que estão localizados os dois cinemas e os estabelecimentos
bancários, as mais esplendorosas vitrines de conceituadas lojas de fazendas; os mais
importantes atacadistas e grande número de postos de serviço para automóveis.” (Correio
de Uberlândia apud SOARES, 1988:102).

Nas avenidas da área central, as pessoas iam trabalhar, encontrar-se nos bares e cafés,

confeitarias, cinemas e no clube social, participar dos footings ao longo da Av. Afonso
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Pena, entre as praças Antônio Carlos (atual Clarimundo Carneiro) e República (atual

Tubal Vilela) .

Em 25 de Dezembro de 1944 foi inaugurado o Mercado Municipal, construído na rua

Olegário Maciel, esquina com a Av. Getúlio Vargas, posteriormente ampliado, em

1955.

O crescimento populacional de Uberlândia, na década de 1950, com a política de

interiorização do país (rumo ao Centro-Oeste) - abertura de rodovias ligando São Paulo

a Goiás, expansão da fronteira agrícola - e, principalmente, com a construção de

Brasília, acarretou uma intensa migração motivada pela intensificação da atividade

comercial no município, contribuindo para que se formasse a base da produção

agropecuária e industrial. Isto ocasionou um processo de especulação imobiliária,

através dos altos preços dos imóveis, como também dos aluguéis.

Nesse período, na área central da cidade, foram abertas lojas de departamentos, galerias

e uma diversidade de estabelecimentos comerciais, ocorrendo assim, com essa

dinamização nas principais avenidas, a reestruturação do uso do solo em diversas

residências da região, por parte dos proprietários, que passam a construir na testada do

lote cômodos para atividades comerciais. Nas ruas transversais às avenidas centrais

encontravam-se localizados bares, restaurantes e hotéis, como também lojas, galerias e

centros comerciais voltados para o consumo dos grupos de renda média e alta. Foi

construído, ainda nessa década, o primeiro prédio da cidade, com 16 andares, o edifício

Tubal Vilela, na Av. Afonso Pena, pela Imobiliária de mesmo nome, que pertencia ao

prefeito Tubal Vilela.

Vários foram os investimentos do Poder Público Municipal que ocorreram nesse

período, tais como: calçamento de ruas e avenidas; construção do aeroporto e de

rodovias; reformulação do serviço de abastecimento de água e ampliação da rede de

esgoto.

Ao mesmo tempo foi elaborado um plano urbanístico, em 1954, pelo Departamento

Geográfico do estado de Minas Gerais, com o objetivo de planejar os setores de moradia

e transportes, além de prever a construção de um centro administrativo. Esse
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departamento, em seu relatório, priorizou o sistema viário, porém apresentou pouco

detalhamento das propostas e o plano foi implementado apenas parcialmente.

Esse plano previa a abertura de avenidas de desafogo, como a Rua Rio de Janeiro (atual

Avenida Getúlio Vargas), artérias de penetração, como a Avenida São Pedro (atual

Avenida Rondon Pacheco), alargamento de vias, construção de viadutos e outras

intervenções viárias que foram implantadas no decorrer das últimas décadas.

As propostas contidas no Plano de Urbanização de 1954 propunham a reformulação da

cidade em cinco pontos principais, descritos abaixo:

Tráfego a) Abertura de avenidas de desafogo para melhoria do tráfego urbano;
b) Abertura de artérias de penetração para suportar o tráfego pesado entre o centro

comercial e os bairros;
c) Abertura de artéria de cinturão distribuindo o tráfego por todo a cidade.

Urbanização a) Arruamentos;
b) Quadras retangulares.

Zoneamento a) Nova estação ferroviária;
b) Nova estação rodoviária;
c) Sistema recreativo;
d) Centro Administrativo - Palácio da Municipalidade - Biblioteca Pública -

Agrupamento das repartições públicas;
e) Centro cívico - Monumento patriótico - Museu;
f) Comércio;
g) Escolas e play ground;
h) Estádio Municipal;
i) Cemitério;

Arborização

Seção técnica

Para a área central, o projeto previa a criação de avenidas de desafogo em seu entorno.

Ao mesmo tempo foram proibidas, nas duas principais vias públicas da cidade (avenidas

Afonso Pena e Floriano Peixoto), construções particulares de apenas um pavimento.

Entretanto, segundo os jornais daquele período, pouca coisa foi respeitada pela

Prefeitura, pelos proprietários de terra e pelos incorporadores, sobre o referido plano.

No início da década de 1960, Uberlândia já se consolida como centro regional, e a partir

da iniciativa local de suas elites cria-se um parque industrial no município, denominado

“Cidade Industrial”. O Poder Público dota essa área de infra-estrutura e cria incentivos
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fiscais, conjuntamente, com uma intensa propaganda do empreendimento, numa

tentativa de atrair novas indústrias.

O fator determinante na afirmação do município como centro regional foi a construção

da capital Federal - Brasília -, onde a cidade reafirma-se de maneira decisiva como

entreposto comercial e de serviços, na ligação entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Daí em diante, há um incremento nas especializações das técnicas  favorecendo a

implementação industrial, agrícola (expansão agrícola altamente mecanizada em áreas

de Cerrado) e de comércio e serviços.

A incorporação da Cidade Industrial à Companhia de Distritos Industriais-CDI, em

1971, contou com a participação do governo do Estado (através do apoio financeiro do

BDMG), que passa a tratar Uberlândia como centro regional de grande potencial,

impulsionando o desenvolvimento econômico do município, atraindo empresas

(nacionais e estrangeiras) que contavam com vários benefícios institucionalizados pelo

Poder Público estadual e municipal, como infra-estrutura completa, incentivos fiscais,

isenção de impostos e financiamentos a longo prazo.

A partir de meados da década de 1970 ocorre uma aceleração do fluxo migratório, em

função da migração rural, da implantação do Distrito Industrial e da criação da

Universidade Federal.

Nesse momento, há um grande aumento da população urbana em Uberlândia, em

decorrência desses investimentos, aliados à política de interiorização do país. Em 1950,

era de 35.799 habitantes, em 1960, de 71.717 e, em 1970, chega a 111.466 habitantes.

No decorrer desses anos, a área central da cidade abarcou diversas atividades comerciais

a varejo, serviços especializados, setor financeiro, serviços de administração, áreas

destinadas a lazer e cultura, tornando-se, como afirma SOARES (1993), um importante

centro para a circulação do capital, à medida que se constitui em um centro de consumo

para toda a região.

Nessa década a verticalização se acelera, inspirando-se na maneira “modernista” de

organização do espaço urbano. Ocorre uma intensificação do uso comercial nos

pavimentos térreos dos edifícios, com conseqüente predominância de elementos visuais



102

de informação e propaganda comercial nas fachadas. O comércio se diversifica e se

inicia a substituição dos paralelepípedos pela pavimentação asfáltica.

Em decorrência desses fatos, o crescimento acelerado da cidade estabeleceu uma

especulação imobiliária cada vez mais acentuada, favorecendo a acumulação capitalista,

criando uma disparidade nos níveis de qualidade de vida da população, devido

justamente à concentração de renda nas mãos da oligarquia local que,

indiscriminadamente, acumulou riquezas através da renda da terra.

“Na década de 70, não há mais como esconder as contradições sociais que se apresentam
no urbano de Uberlândia. Nem mesmo os meios de comunicação conseguem passar a
imagem de “cidade jardim, rica, limpa, sem problemas”, pois as favelas proliferam, as
periferias se expandiram em todas os sentidos da cidade. Porém, ao mesmo tempo, foram
construídas pelo poder público grandes avenidas, áreas de lazer, etc., como forma de
mascarar a realidade existente.” (SOARES, 1988:63).

Durante décadas, a região central da cidade se manteve conforme o projeto original;

porém, em 1972, ocorre a inauguração da nova estação ferroviária da Ferrovia Paulista

S/A - FEPASA, no bairro Custódio Pereira, em região periférica, fora do centro,

induzindo a expansão de atividades comerciais ao longo das avenidas Afonso Pena,

Floriano Peixoto, João Pinheiro, Brasil e Cesário Alvim em direção à porção Nordeste

da cidade. Em meados dos anos de 1970, as autoridades começam a ser pressionadas

para reestruturarem o Centro, que já apresentava sintomas de depreciação e

congestionamento.

“Até meados da década de 1970, à exceção de alguns poucos bairros, todo o comércio
varejista e a rede bancária se concentravam ao sul da linha férrea, que constituía em
obstáculo à expansão da cidade em direção norte. Esta situação somente se modificou após
a transferência dos trilhos, também nesta década, para os altos da cidade. Nesse período
os bancos, escritórios, órgãos da administração pública, lojas, consultórios médicos e
dentários, cinemas, restaurantes, imobiliárias e edifícios residenciais se encontram
localizados no centro da cidade, entre as avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto, sendo
que junto às vilas Martins e Operário existia um comércio popular e atacadista. Com a
expansão do centro comercial e sua conseqüente diversificação ocorre a aglutinação
espacial de setores afins.” (SOARES, 1988:96).

Em 1978, é elaborado o Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transportes-PAITT para

o município. MESQUITA (1992) afirma que pouco foi implementado desse plano,

sendo que apenas algumas alterações na geometria dos cruzamentos, a constituição de

mão única, semáforos em algumas vias e melhorias no sistema operacional do

transporte coletivo aconteceram.
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Em 1979, os jornais locais demonstravam que pelo menos um milhão de pessoas

sustentavam o comércio varejista da cidade, vindo consumir nos supermercados, nas

lojas de departamentos e nas instituições financeiras. O Hospital de Clínicas da

Universidade Federal de Uberlândia atendia e atende a demandas das regiões do

Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e também do Sul de Goiás.

Tal situação acarretou um crescimento horizontal na periferia e vertical na área central

de forma acelerada e desordenada, com um acentuado aumento populacional,

sobrecarregando a infra-estrutura do centro da cidade. O sistema viário foi

comprometido, com um aumento excessivo de demanda por espaços destinados à

circulação de trânsito na área central, que atrai aproximadamente 70% das viagens

intra-urbanas, conforme dados da Prefeitura Municipal de Uberlândia (1998).

“Ao longo do tempo, o centro da cidade foi centralizando diversas atividades comerciais a
varejo, serviços especializados, áreas destinas a lazer e cultura. Tornou-se assim, um
importante centro para a circulação do capital, à medida que se constitui em um centro de
consumo para as cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás.” (SOARES
e RAMIRES, 1993:30).

A população do município triplicou em 20 anos: em 1970, 124.706 habitantes e em

1991, 366.727 habitantes. Hoje essa população ultrapassa um total de 500.488,

conforme os dados do IBGE de 2001.

A partir de meados da década de 1980, começa a ocorrer uma descentralização das

atividades da área central, com a criação de ambientes fechados como shopping centers

(assunto tratado em capítulo específico), que seguem padrões arquitetônicos e

comerciais das grandes cidades, visando “transformar o consumo em lazer e prazer”, em

áreas privadas que “proporcionam uma melhor circulação de automóveis e

consumidores”. Em abril de 1987, é inaugurado o primeiro shopping da cidade, o

Ubershopping, que entra em decadência em função da localização não favorável e da

inauguração de um novo shopping, em 1992, o Center Shopping, para onde, de fato,

algumas atividades comerciais mais “refinadas” têm migrado, principalmente, no que

diz respeito às que envolvem o ramo de lazer e entretenimento.

Como exemplo disso pode-se citar o fechamento de todos os cinemas que existiam na

área central (Windsor, Bristol, Regente, It e Comodoro) acarretando a migração quase

total do público para as salas de projeção do shopping. “Quase” porque é perceptível a
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não migração de parte da população de baixa renda, que vez ou outra, assistia aos filmes

no centro da cidade.

Nesse sentido, MONTESSORO apud SÁ (2000) diz que, embora esse processo de

mudanças de papéis ligados ao centro não seja regra para todas as cidades, é muito

comum à maioria delas, pois o centro vai se tornando mais um local de passagem do

que de encontros, uma vez que essas novas alternativas procuram estabelecer-se em

outras áreas.

Assim, a respeito dessa reorientação dos padrões de consumo em Uberlândia, pode-se

afirmar que

“A evolução histórica tende a transformar os espaços e seus papéis sociais. Verifica-se que
fatores modernos, como novas tendências de consumo, podem acabar fazendo com que se
perca gradualmente o interesse pelo centro para o lazer e recreio públicos, como ainda são
comuns nas pequenas cidades. Estes usos que freqüentemente se faziam do centro, como
local agradável para descanso, encontros e observações de belezas e novidades, vão aos
poucos, tornando-se cada dia menos comuns.” (SÁ, 2000:s/p).

“...os shopping-centers e os clubes de lazer substituíram os espaços abertos das praças, do
coreto, das ruas, do campo de futebol, das lojas da esquina. Eles são agora os signos da
cidade. Esses ícones que desvalorizam os espaços livres ao se transformarem em pontos de
referência da cidade, pasteurizam a imagem urbana, à medida que os lugares ficam
unificados e semelhantes, pois expressam o momento pelo qual passa a sociedade. (...) O
visual da cidade é revelado agora por espaços vedados por muros, portões e grades. Estes,
ao serem fechados ao público, expressam a necessidade de aceitação, que pode ser
comprovada nas fachadas dos edifícios e casas, cujas grades e muros altos e desenhados
artisticamente, nada mais são do que a representação de seu poder econômico e de sua
identidade. Estes signos urbanos, que determinam a posse da propriedade, acabam por
demarcar a divisão entre o público e o privado.” (SOARES, 1995:318).

Nesse momento, além dessa migração das atividades de consumo e lazer, inerente à

evolução dos padrões de consumo capitalistas, era necessário repensar os problemas já

visíveis de depreciação do espaço público das ruas, na área central do município. Porém,

a preocupação da Administração Municipal estava centrada na questão da circulação

viária e, no ano de 1987, novamente contrata-se uma consultora privada para elaboração

de um Plano de Trânsito e Transportes, financiado pela Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos-EBTU.

O setor de atuação deste plano era basicamente a área central, que apresentava

problemas de congestionamento, depreciação dos equipamentos públicos, inexistência

de hierarquização viária, inexistência de sinalização adequada e não priorização do
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transporte público coletivo por ônibus. A única medida adotada, de forma pontual, foi a

implantação de um terminal aberto de ônibus na praça Clarimundo Carneiro,

continuando então, os problemas já detectados no diagnóstico do Plano.

“...até fins da década de 80  não existiam em Uberlândia leis que estabelecessem normas
para uso e ocupação do solo urbano. Sem o controle destas leis a malha viária constitui-se
desordenadamente, pois, não eram observados critérios inerente à capacidade e
continuidade das vias.” (MESQUITA, 1992:09).

Os instrumentos reguladores da expansão urbana de Uberlândia são recentes. Somente

em 1988 foi criada a lei municipal que estabelece o Sistema Viário (Lei Municipal nº

4.868 de 22/12/1988) e, em 1989, a lei que regulamenta o Uso e a Ocupação do Solo

(Lei Municipal nº 5.013 de 01/12/1989), coincidindo com a eclosão dos movimentos

sociais em todo o país, que discutiam os problemas urbanos, e com o agravamento do

“caos” no controle da expansão da cidade.

A equipe técnica da Prefeitura e técnicos da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos-

EBTU elaboram, em 1989, um outro PAITT, visando, mais uma vez, à melhoria da

circulação na área central. Contemplava-se, nesse novo plano, a criação de uma canaleta

exclusiva para ônibus, e pela primeira vez propunha-se uma mudança concreta  para a

melhoria da circulação de pedestres: o aumento das calçadas laterais à canaleta, vindo a

se tornar a Av. Afonso Pena uma via de circulação exclusiva para pedestres e ônibus.

Porém, esse projeto foi arquivado e a situação permaneceu como antes.

Em 1990 é promulgada a Lei Orgânica do Município de Uberlândia (05/06/1990), em

que foi reservado um capítulo (capítulo II; Título IV), que trata do Desenvolvimento e

Política Urbana (artigos 120 a 131), em que a especificidade da circulação urbana é

delegada como parte integrante do Plano Diretor, que é caracterizado como sendo “...o

instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e de

sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agente públicos e

privados que atuam na cidade”, conforme Parágrafo 1, Artigo 126, Capítulo II do Título

IV.

No mesmo ano da promulgação da Lei Orgânica, a Prefeitura contrata a consultoria do

escritório de “Planejamento Urbano - Jaime Lerner” para assessorar a formulação do
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Plano Diretor e desenvolver os planos setoriais de trânsito, transporte, estruturação

urbana e obras.

O Plano Diretor (Lei Complementar nº 78 de 27 de abril de 1994) prevê que a Av.

Afonso Pena contará com uma canaleta exclusiva para transporte público coletivo por

ônibus, com alargamento das calçadas, arborização. Posteriormente, num processo de

estruturação final do SIT, esta via será destinada somente ao fluxo de pedestres, com

área de lazer e cultura (teatro, museus, cinemas, praças, etc.). O mesmo se prevê para a

Av. Floriano Peixoto, que a princípio terá suas calçadas alargadas, continuando com o

tráfego de veículos motorizados diversos e, posteriormente, será fechada e contará

somente com o tráfego de pedestres e bicicletas.

No início de 1991 foi entregue o Plano Sistema Integrado de Transportes-SIT,

juntamente com o Plano de Trânsito, baseados na experiência dos técnicos paranaenses,

com as soluções adotadas para orientação das políticas de Desenvolvimento Urbano em

Curitiba-PR.

Até o momento nenhuma ação pública foi tomada para que as propostas do Plano

Diretor citadas fossem concretizadas em sua totalidade. Os índices de congestionamento

aumentam no decorrer dos anos e a situação de conturbação da circulação e de

depreciação do espaço público das ruas da área central se agravam. Com o descaso das

autoridades públicas do município em relação a esse cenário, o Plano Diretor tende a ter

o mesmo destino histórico dos anteriores, ser arquivado.

“Verifica-se, de forma ainda tímida, a tentativa de dinamização das atividades culturais na
área central, especialmente o Fundinho, conforme proposta do Plano Diretor, que,
inclusive, previa a transformação da Av. Afonso Pena numa rua exclusiva de pedestres.
Atualmente, encontra-se em funcionamento a Casa da Cultura, na qual ocorrem diversas
atividades culturais e dois teatros.” (RAMIRES, 1998:293).

Acelera-se, na década de 1990, a depreciação do espaço público na área central e a

conseqüente descentralização das atividades comerciais, em função do surgimento de

novos sub-centros na malha urbana da cidade, que passam a atrair para o seu entorno

diversas atividades. Somente para ilustrar, citamos a construção do hipermercado

Carrefour (em 1991), do Center Shopping (em 1992) e do Centro Administrativo da

Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores (inaugurados em 1993), próximos ao
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Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, que revalorizaram a área

lindeira, dando nova forma-conteúdo a essa área.

Anteriormente à transferência da Administração Municipal para essa região,

praticamente todos os órgãos do poder Executivo local se localizavam na área central,

inclusive o gabinete do Prefeito e a Câmara Municipal de Vereadores. Diversas

Secretarias e respectivos órgãos a elas vinculados se estabeleciam por dezenas de

imóveis pulverizados nessa região.

Apenas o poder judiciário ainda se encontra localizado no centro - o Fórum se localiza

na praça Sérgio Pacheco; no entanto, já se veicula uma proposta de sua transferência

para outra região de Uberlândia, área “nobre” da cidade, onde se localiza o Centro

Universitário do Triângulo-UNIT.

Houve nesse momento, com maior envergadura, em parte da área central,

principalmente nas avenidas onde os fluxos de trânsito são menos intensos, como a

Avenida Rio Branco, Avenida Cipriano Del Fávero, Avenida Getúlio Vargas e Avenida

João Pinheiro (apesar de esta última começar a apresentar uma tendência à

popularização de suas atividades, em função da transferência dos fluxos de ônibus da

Av. Floriano Peixoto para lá), uma readaptação das antigas e luxuosas residências

particulares, adequando seus espaços, com sofisticação, para locar serviços

especializados, como clínicas particulares de saúde, estabelecimentos de

embelezamento, escolas de línguas, imobiliárias.

Na área central, expande-se o comércio ambulante, principalmente nas calçadas das

avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto e na praça Tubal Vilela, ocupadas por

indivíduos que não conseguiram ser incorporados ao mercado de trabalho formal. São

encontrados aí ervas medicinais, artesanatos regionais, mercadorias importadas do

Paraguai, vendedores de “vale-transporte”, e outras mercadorias. Ocorre uma

concentração dessas atividades informais, principalmente nas áreas de embarque e

desembarque de usuários do transporte coletivo.

Ao mesmo tempo, ocorre uma “popularização” de atividades, que parece ser um

fenômeno necessário, nas avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto e em algumas
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transversais, consideradas tradicionalmente como as principais ruas dessa região, com a

disseminação de lojas de produtos baratos, as chamadas lojas de 1,99 reais (e agora de

1,00 real), como também de restaurantes populares, que também usam a mesma

estratégia: “coma à vontade e pague apenas 1,99” ou “pague 2,10 e ganhe um bife”,

atendendo às demandas de trabalhadores da área, principalmente.

A inauguração do Terminal Central de ônibus, com seu shopping popular - Pratic

Center - no pavimento superior, em conjunto com a criação de dois “camelódromos”,

um na Av. Afonso Pena esquina com a R. Coronel Antônio Alves e outro na Av.

Floriano Peixoto, próximo ao Estádio Juca Ribeiro, na tentativa de ordenar as atividades

do comércio informal, contribuíram sobremaneira para acelerar essa popularização.

A área central na década de 1990 se reconfigura, apresentando uma verticalização

acentuada, como visto na FIGURA 13. Em relação à moradia nessa área, em função

dessa diversidade, ocorre uma paulatina migração de residentes de renda média e alta

para bairros construídos exclusivamente para atender a essas demanda já

“incomodados” com a popularização dos espaços públicos nessa região da cidade. Os

bairros onde agora se concentra essa população são: Cidade Jardim, Morada da Colina,

Karaíba, Itapema. Há ainda, nesse período, uma revalorização da área do bairro

Fundinho, com a construção de edifícios de apartamentos de luxo e abertura de museus,

galeria de arte, restaurantes requintados, atelieres de arte, academias de ginástica e

dança, escritórios de arquitetura e outros, que deram um novo conteúdo a esse bairro,

tornando-o condizente com as aspirações de uma classe média local.

Nos espaços públicos das ruas da área central de Uberlândia, durante o dia, ocorre uma

concentração de pessoas e atividades diversas, principalmente, em função da ainda

elevada concentração de instituições financeiras, apesar de que estas vêm, aos poucos,

estabelecendo mecanismos de auto-atendimento em outras áreas da cidade, como

shoppings, postos de gasolina, supermercados ou mesmo através de atendimento via

Internet ou telefone, diminuindo o atendimento direto ao cliente. Há, no entanto, com a

modificação paulatina das atividades comerciais para atender as camadas mais

populares, uma intensidade de fluxos de pessoas que procuram nessa região serviços

diversos.
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FIGURA 13 - Vista parcial da área central de Uberlândia, década de 1990.
Fonte: Olivo Mecabô.

Porém, no final do horário comercial, a partir das 17:30 horas, ocorre um esvaziamento

generalizado desses espaços, que ficam subutilizados até o início da manhã do outro dia.

Reservado nesse período a poucos transeuntes, quase sempre escolares ou solitários em

busca de aventuras e alguns mendigos, o espaço público da rua se torna no centro, com

exceção de um pequeno trecho da Av. Floriano Peixoto próximo à Praça Rui Barbosa,

vazio, “perigoso” do ponto de vista da segurança, sem “vida”.

Atualmente a administração pública (2001-2004) da cidade veicula propaganda

informando que um dos grandes projetos a serem implementados será o de revitalização

ou requalificação, como defendem os ditos “urbanistas”, da área central. Porém, em

vista dos resultados das experiências já realizadas em algumas cidades brasileiras, é

mais provável que, em função dessas intervenções estarem preocupadas

fundamentalmente em recuperar o patrimônio histórico e estabelecer ações à nível de

paisagismo, num processo de “limpeza” e embelezamento, servindo, como de praxe, aos

interesses da classe média, essa prometida intervenção urbanística nessa região da

cidade não venha a abarcar demandas dos grupos sociais populares.
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2.4 - PESQUISA NAS RUAS DA ÁREA CENTRAL: UBERLÂNDIA

E SÃO PAULO - OS USUÁRIOS

Existem poucos estudos que tratam diretamente do aspecto social e sua condição no

espaço público da rua. Geralmente, são realizadas avaliações técnicas diversas,

considerando o pedestre apenas como uma variável quantitativa de fluxo. No entanto,

sem desconsiderar a importância desse instrumental para se entender comportamentos

diversos, é importante considerar o ponto de vista daquele que efetivamente vive o

espaço das ruas, indistintamente. Assim, apresentam-se aqui duas enquetes realizadas

junto à população, nas áreas centrais de Uberlândia e de São Paulo.

Em Uberlândia, QUEIROZ (2000) realizou pesquisa através da aplicação de 180

questionários, junto aos diversos usuários das ruas da área central de Uberlândia, em

especial na Av. Afonso Pena. Foram estabelecidos critérios de avaliação por tipo de

situação do usuário no momento da entrevista específica, selecionando-se as respostas

cujo percentual representa a maioria significativa.

Em relação ao modal de transporte usado pelos entrevistados para acessar a área central,

apresentado no QUADRO 5, observou-se que o ônibus é o principal para os

trabalhadores do comércio (62,5%) e os vendedores ambulantes (60%), e em relação aos

pedestres, 72% utilizam-se de ônibus, “van”, motocicleta ou chegam a essa região a pé.

Os trabalhadores do setor financeiro, que geralmente podem utilizar estacionamento da

empresa, acessam o centro por meio de automóvel particular (60%). Percebe-se aqui a

importância do transporte coletivo por ônibus, no que diz respeito à acessibilidade à

área central, para a maioria da população.

QUADRO 5 - Em que tipo de transporte você se desloca até a área central?

Situação do usuário Resposta Totalização

Pedestres Ônibus / van ou moto / à pé 72,0% (36% de ônibus; 20% de van e
moto; 16% à pé)

Trabalhadores do Comércio Ônibus 62,5% (60% destes não vão de carro
próprio devido às dificuldades para
estacionar)

Vendedores ambulantes Ônibus 60,0%
Trabalhadores do setor financeiro Automóvel 60,0%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:57).



111

Perguntou-se sobre o local em que os usuários da região preferem deixar estacionados

seus veículos, sendo que os ciclistas, por absoluta ausência de estacionamento

específico, acabam por estacionar próximos a postes e em calçadas (80%); os

trabalhadores do setor financeiro (60%) e os trabalhadores do comércio (40%) utilizam

estacionamento privado; os motociclistas (86,7%) utilizam o estacionamento público,

onde fixam ponto de trabalho e os motoristas de automóvel (76%), tanto os

estacionamentos públicos (que são pagos através do sistema rotativo - Zona Azul)

quanto os estacionamentos privados (QUADRO 6).

QUADRO 6 - Qual o local preferido para estacionar o veículo?

Situação do usuário Resposta Totalização
Ciclistas Postes / calçadas 80,0%
Motociclistas (maioria é moto-taxista) Estacionamento público (usam o espaço

para fixar ponto de trabalho)
86,7%

Motoristas de automóvel Estacionamento público/estacionamento
privado (ambos nas ruas transversais)

76,0%

Trabalhadores do setor financeiro Estacionamento privado 60,0%
Trabalhadores do comércio Estacionamento privado 40,0%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:61).

Quando se aferiu sobre o motivos que levam o usuário à área central (QUADRO 7), a

maioria dos pedestres respondeu que vai a essa região para realizar compras e ir ao

banco (56%) e 20% a trabalho. Os motoristas de automóvel particular acessam o centro

para irem ao banco (62,5%), os ciclistas (maioria de office-boys) vão para trabalhar e ir

ao banco (serviços bancários) e os motociclistas para trabalhar (86,7%), pois a maioria

destes últimos são moto-taxistas e utilizam os estacionamentos públicos dessa região

como espaço de trabalho.

QUADRO 7 - Qual o motivo que leva o usuário à área central?

Situação do usuário Resposta Totalização

Pedestres Compras e banco/trabalho 76,0% (56% compras e banco;
20% trabalho)

Motoristas de automóvel Banco 62,5%
Ciclistas Banco/trabalho 60,0%
Motociclistas (maioria é moto-taxista) Trabalho 86,7%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:57).

Em relação à freqüência com que os entrevistados se dirigem ao centro durante a

semana (QUADRO 8), obteve-se um percentual elevado de usuários que freqüentam

diariamente a área, acima de 66% para pedestres e ciclistas e acima de 86% para

motoristas de automóvel particular e motociclistas. No que diz respeito aos horários em
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que costumam freqüentar o centro, conforme QUADRO 9, a maioria dos pedestres

(68%) e ciclistas (80%) utilizam-se do horário de expediente dos bancos, assim como

37,5% dos motoristas de automóvel, sendo que os motociclistas, em função de

trabalharem no local, freqüentam desde o início da manhã até o final da tarde (86,7%).

QUADRO 8 - Quantas vezes você vem à área central na semana?

Situação do usuário Resposta Totalização

Pedestres Diariamente 68,0%
Motoristas de automóvel Diariamente 87,5%
Ciclistas Diariamente 66,7%
Motociclistas (maioria é moto-taxista) Diariamente 86,7%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:58).

QUADRO 9 - Qual o horário em que costuma freqüentar a área central?

Situação do usuário Resposta Totalização
Pedestres 13:00 / 16:00 h 68,0%
Motoristas de automóvel 13:00 / 15:00 h 37,5%
Ciclistas 13:00 / 15:00 h 80,0%
Motociclistas (maioria é moto-taxista) 07:00 / 19:00 h 86,7%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:57).

O questionário avaliou entre os usuários, conforme QUADRO 10, o que mais lhes

desagrada na área central, e observou-se nas respostas que há uma preocupação

específica em relação à condição destes no espaço. Por exemplo, para os moradores a

poluição, a falta de garagem nos prédios e a movimentação intensa e desordenada nas

calçadas é relevante em 47% das respostas. Para os pedestres, 60% revelam que a

calçada estreita e movimentada,  juntamente com a intensidade do trânsito é condição de

insatisfação; para os ciclistas (53%), os motociclistas (60%), os motoristas de ônibus

(68%) e os motoristas de automóvel particular (62,5%), a desordem do trânsito é o que

mais lhes desagrada; os vendedores ambulantes (37,5%) consideram os assaltos como

motivo de insatisfação; os trabalhadores do setor de limpeza pública estão insatisfeitos

com o comportamento dos catadores de papel (42,8%); os trabalhadores do setor

financeiro apresentam insatisfação em relação à desordem do trânsito e à poluição

sonora (70%) e os trabalhadores do comércio (70%) consideram a falta de segurança, as

calçadas estreitas e a poluição sonora como fatores que mais lhes desagradam.
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QUADRO 10 - O que mais lhe desagrada na área central?

Situação do usuário Resposta Totalização
Pedestres Calçadas estreitas e tumultuadas/movimentação

desordenada e intensa do trânsito
60,0%

Moradores Poluição/falta de garagem nos prédios
(movimentação desordenada e intensa nas
calçadas)

47,0%

Ciclistas Carros/ônibus (movimentação desordenada e
intensa)

53,0%

Motociclistas (maioria é moto-taxista) Congestionamento 60,0%
Motoristas de automóvel Congestionamento 62,5%
Trabalhadores do setor financeiro Congestionamento/poluição sonora 70,0%
Trabalhadores do comércio Falta de segurança/poluição sonora/calçadas

estreitas
70,0%

Trabalhadores do setor de limpeza e
manutenção

Carroceiros (catadores de papel) 42,8%

Vendedores ambulantes Assaltos 37,5%
Motoristas de ônibus Imprudência dos usuários das

vias/movimentação de carros-forte/carroceiros
(catadores de papel)

68,0%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:60 e 65).

Em relação ao tipo de melhoria que os entrevistados consideravam que deveria ser

implementada na área central (QUARO 11), para pedestres (64%), moradores (35,2),

trabalhadores do comércio (30%) e vendedores ambulantes (80%) a melhoria da

condição de circulação nas calçadas, com alargamento ou criação de um “calçadão”, é a

sugestão mais presente. Para os ciclistas (73,4%), a implantação de uma ciclovia é

fundamental; para os motociclistas (33,4%), os motoristas de automóvel (42,5%) e os

motoristas de ônibus (68%), deve haver uma melhoria na condição de circulação viária,

dos fluxos de trânsito, e para 70% dos trabalhadores do setor financeiro, deve-se realizar

melhoria paisagística dos espaços públicos e proporcionar maior oferta de

estacionamento.

QUADRO 11 - Qual tipo de melhoria você acredita que deveria ser implementada na área central?

Situação do usuário Resposta Totalização

Pedestres Criação de um “calçadão” 64,0%
Moradores Alargamento das calçadas 35,2%
Trabalhadores do comércio Criação de um “calçadão”/arborização 30,0%
Vendedores ambulantes Criação de um “calçadão” 80,0%
Ciclistas Implantação de ciclovia 73,4%
Motociclistas (maioria é moto-taxista) Melhoria da fluidez 33,4%
Motoristas de automóvel Organização do tráfego/melhoria da fluidez 42,5%
Motoristas de ônibus Fiscalização no trânsito 68,0%
Trabalhadores do setor financeiro Melhoria paisagística/maior oferta de

estacionamento
70,0%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:62 e 64).
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Quando se interpelaram os moradores sobre os motivos que os levam a residir nessa

região, 82% disseram que a acessibilidade a serviços, transporte e compras é a principal

condição, sendo que 76,4% dos entrevistados moram de aluguel e a grande maioria é

composta por estudantes universitários que residem na cidade há menos de 05 anos

(QUADRO 12).

QUADRO 12 - Moradores - Por que você reside na área central? Mora em casa própria ou
alugada?

Pergunta Resposta Totalização

Por que você reside na área central? Acessibilidade (serviços, transporte, compras) 82,0%
Casa própria ou alugada? Alugada* 76,4%

Fonte: adaptado de QUEIROZ (2000:50).
*A maioria dos moradores é composta por estudantes universitários que residem na cidade há menos de
05 anos.

Em pesquisa - espontânea e estimulada - realizada por YÁZIGI (1997), na cidade de

São Paulo, em novembro de 1995, avaliando a opinião das pessoas em relação às

calçadas da cidade, observou-se, para a pesquisa cujas respostas são espontâneas, que o

que mais incomoda a maioria dos pedestres em seu percurso é, em conjunto, a “má

conservação” (27,6%), a “sujeira” (22,4%) e os “camelôs” (15,6%), totalizando 65,6%

de entrevistados, como apresentado no GRÁFICO 5.

GRÁFICO 5 - O que mais incomoda nas calçadas? (estimulada)
Fonte: YÁZIGI, 1997: 320.
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Já na pesquisa cujas respostas são estimuladas (GRÁFICO 6), observa-se, diante de um

grande número de possibilidades, que o que mais incomoda a maioria dos pedestres nas

calçadas de São Paulo é, em sua maioria, a “sujeira” (28%), os “buracos e poças” (19%)

e os “camelôs” (12%), totalizando 59% das respostas.

GRÁFICO 6 - O que mais incomoda nas calçadas? (espontâneo).
Fonte: YÁZIGI, 1997: 341.

Nas duas formas de interpelação, há um consenso de que a insatisfação quanto à

condição do espaço público da rua é fato, e deve haver uma reavaliação dos métodos de

intervenção das administrações públicas municipais nestes espaços, considerando o

fator humano.

Talvez os planejadores urbanos ainda não tenham entendido que a interdisciplinaridade

e a participação dos diversos agentes que compõem o cenário urbano, no tratar com os

espaços da cidade, é fundamental, primordial. E a questão social, antes de mais nada,

deve ser o parâmetro que direcionará e ordenará quaisquer intervenções no espaço

público da rua. Pois, sem essa tônica, sem o respeito e sem a participação efetiva e não

somente consultiva, como vem ocorrendo atualmente, daquele que vive cotidianamente

esse espaço, indistintamente, haverá sempre reação, muitas vezes agravando a situação

encontrada.
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2.5 - A QUESTÃO DO PEDESTRE NAS ÁREAS CENTRAIS DE

CIDADES MÉDIAS

Foi realizada por FERREIRA (1997), através de questionários enviados à cidades

médias de todas as regiões do Brasil, uma análise das intervenções públicas que de

alguma forma priorizaram os deslocamentos a pé nas suas ruas, onde a situação de

congestionamento e conturbação (ambiente intensamente agitado e aglomerado) da área

central dificulta a mobilidade e a acessibilidade dos pedestres, enfim, a convivência

prazerosa do caminhar e viver o espaço público da rua. Essa investigação possibilitou a

identificação dos estudos e avaliações técnicas efetuados nessas cidades.

A seguir, demonstram-se os objetivos visados na formulação das questões, a partir da

análise individual de cada uma destas.

1. a primeira seção trouxe dados para identificação do município para se poder criar

um parâmetro de comparação entre as cidades pesquisadas, considerando população,

número de ônibus e número de veículos, tendo como objetivo constatar, após

cruzamento de dados, possíveis diferenças na estruturação da circulação no que diz

respeito a:

- população por município;

- número de habitantes por ônibus;

- número de habitantes por veículos.

2. a segunda seção abordou aspectos intrínsecos a questões que subsidiam a avaliação

da situação de circulação dos pedestres da área central, direta ou indiretamente,

como também avalia, caso tenham ocorrido intervenções, os critérios adotados para

a elaboração e implantação de projetos que visam à priorização dos deslocamentos a

pé nesta região da cidade.

As análises dos resultados foram feitas a partir das respostas obtidas de apenas de 11

cidades, que responderam aos questionários: Uberlândia-MG, Uberaba-MG, Montes

Claros-MG, Juiz de Fora-MG, Blumenau-SC, Piracicaba-SP, Jundiaí-SP, Bauru-SP,

Pelotas-RS, Maringá-PR e Volta Redonda-RJ.
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Infelizmente, não foi possível realizar inferências e análises das cidades médias das

regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, pois nenhuma cidade das referidas regiões

enviou respostas, ficando fora da análise comparativa, prejudicando o trabalho, visto

que as informações poderiam contribuir muito para o conhecimento da realidade local,

regional e nacional, além de possibilitar trocas dessas informações.

Em relação à análise das questões dois e três do questionário, que se referem ao total da

área central da cidade e ao número de vias que cortam esse espaço, para a avaliação da

estruturação da circulação intra-urbana e a configuração espacial da região central,

foram encontradas dificuldades para o seu tratamento devido às características

específicas de cada município, tais como: sítio urbano, aspectos físico-geográficos

(relevo e hidrografia), configuração diversa da malha viária, dispersão e/ou

concentração de atividades comerciais e de serviços, dispersão e/ou concentração de

residências, características físicas das vias, verticalização, vazios urbanos,  intensidade

de uso do solo e outras.

Um aspecto importante apresentado nos resultados obtidos (TABELA 10) foi o alto

índice de motorização existente nessas cidades (a média nacional é de 01 veículo para

cada 07 habitantes), variando entre 4,3 e 2,31 habitantes para cada veículo, exceto

Montes Claros, em que a relação é de 7,25 habitantes/veículo.

Na mesma TABELA 10 pode-se observar que as cidades de Montes Claros e Uberaba

apresentam um elevado número de habitantes por ônibus, tendo a primeira 3.720

hab./ônibus e a segunda 2.736,8 enquanto a média das demais cidades gira em torno de

1.315,63 hab./ônibus.

Concluiu-se, em relação à situação apresentada acima, que há um número reduzido de

frota de ônibus para atender à demanda existente, o que pode significar, no caso de

Montes Claros (que apresenta também um baixo índice de veículos por habitante,

conforme citado anteriormente), que a situação econômica do município e de nível de

renda da população está bem abaixo da média das demais estudadas. Com relação a

Uberaba, existe um alto índice de motorização; desse modo, pode-se inferir que o

transporte público é relegado a segundo plano, possivelmente pela precariedade da

qualidade do serviço prestado nos deslocamentos cotidianos de seus moradores.
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TABELA 10 - Aspectos demográficos, número de ônibus e número de veículos em cidades médias,
1997

Município População N°°  de ônibus N°°  de hab. por
ônibus

N°°  de veículos N°°  hab. por
veículos

Uberlândia
(MG)

444.229 300 1.480,8 144.147 3,08

Uberaba
(MG)

260.000 95 2.736,8 76.000 3,42

Montes Claros
(MG)

290.157 78 3.720 40.000 7,25

Juiz de Fora
(MG)

427.842 429 997,3 99.372 4,3

Blumenau
(SC)

240.195 216 1.112 76.660 3,13

Piracicaba
(SP)

300.500 178 1.688,2 120.000 2,5

Jundiaí
(SP)

299.753 222 1.350,2 130.000 2,31

Bauru
(SP)

290.000 357 812,3 108.426 2,67

Pelotas
(RS)

300.000 220 1.363,6 80.000 3,75

Maringá
(PR)

268.912 145 1.874,6 98.000 2,74

Volta Redonda
(RJ)

239.309 206 1.161,7 103.400 2,31

Fonte: adaptada de FERREIRA (1997).

Confirmou-se, através dos dados agrupados na TABELA 11, a hipótese de que a área

central constitui-se no principal pólo de atração de viagens em 100% das cidades

analisadas.  Na cidade de Maringá, onde há Sistema de Integração de Transportes,

ocorreu racionalização de itinerários e diminuição do fluxo de ônibus.

A cidade de Juiz de Fora possui 181 linhas de ônibus; destas, 180 cruzam a área central.

As cidades de Uberlândia, Montes Claros e Bauru também apresentam características

semelhantes: intenso fluxo de ônibus na área central, em função da não racionalização

dos itinerários.

Conforme QUADRO 13, foi verificada também a tendência de desconcentração das

atividades econômicas do centro para outros setores da área urbana. Essa tendência só

não aparece na cidade de Pelotas, não tendo sido explicado o motivo na resposta

enviada.
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TABELA 11 - Aspectos relativos à circulação na área central em cidades médias, 1997

Município Área Central -
principal pólo de

atração de viagens?

Existe tendência de
desconcentração das
atividades p/ outros
setores da cidade?

Elevado fluxo de
transporte coletivo na
área central devido a
não racionalização

dos itinerários?

Existe Sistema de
Integração no

transporte coletivo?

Quantas linhas de
transporte público

existem no
município?

Linhas que atendem
a área central?

Uberlândia
(MG)

sim sim sim não 88 57

Uberaba
(MG)

sim sim sim não - 28

Montes Claros
(MG)

sim sim sim não 31 31

Juiz de Fora
(MG)

sim sim sim não 181 180

Blumenau
(SC)

sim sim não sim - 26

Piracicaba
(SP)

sim sim sim sim - 67

Jundiaí
(SP)

sim sim sim não - 65

Bauru
(SP)

sim sim sim não 60 59

Pelotas
(RS)

sim não sim não - 34

Maringá
(PR)

sim sim sim sim 39 05

Volta Redonda
(RJ)

sim sim sim não - 45

Fonte: FERREIRA (1997)
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QUADRO 13 - Projetos de priorização da circulação de pedestres nas áreas centrais de cidades médias, 1997
Município Existem projetos

que visam a
priorização dos

deslocamentos à pé
na área central?

Projetos
em fase de
elaboração

Projetos em
fase de

implantação

Projetos
aguardando

decisões
políticas para
implantação

Projetos
implantados

As intervenções já
implantadas

ocorreram em
função de:

Houve
aumento nas
atividades

econômicas?

Quais foram os estudos realizados?

Uberlândia
(MG)

sim - - X - ñ houve
intervenção

- nenhum

Uberaba
(MG)

sim - - - X observações e
análises técnicas

sim - contagem de fluxo de pedestres;- análise dos
atributos físicos das vias;- pesquisa O/D

(usuários de transporte coletivo);- pesquisa de
opinião (pedestres e comerciantes);- análise de

acidentes de trânsito na área;- análise das
atividades econômicas.

Montes Claros
(MG)

sim - X - - ñ houve
intervenção

-
nenhum

Juiz de Fora
(MG)

sim X - - X observações e
análises técnicas

sim - contagem de fluxo veicular;- contagem de
fluxo de pedestres;- análise dos atributos físicos

das calçadas;- pesquisa O/D (veículos);-
pesquisa O/D (usuários de transporte coletivo);-
análise de Uso do Solo;- análise das atividades

econômicas.
Blumenau

(SC)
sim - - X - ñ houve

intervenção
-

nenhum
Piracicaba

(SP)
não - - - - ñ houve

intervenção
-

nenhum
Jundiaí

(SP)
sim - - - X observações e

análises técnicas
não sistematizadas

sim
- análise dos atributos físicos das calçadas.

Bauru
(SP)

sim - - - X observações e
análises técnicas

não sistematizadas

sim - análise de Uso do Solo;- análise da situação de
Oferta de Estacionamento.

Pelotas
(RS)

sim - - - X decisão política,
com observações e
análises técnicas

insuficientes

sim
nenhum

Maringá
(PR)

não - - - - ñ houve
intervenção

-
nenhum

Volta Redonda
(RJ)

sim - - X - ñ houve
intervenção

-
nenhum

Fonte: FERREIRA (1997)
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No que diz respeito à priorização da circulação de pedestres (QUADRO 13), verificou-

se que foram realizadas intervenções, nesse sentido, em 45,45% das cidades em estudo,

ou seja, cinco cidades. No entanto, apenas 40 % delas (Uberaba e Juiz de Fora), ou

18,18% do total das cidades em questão realizaram estudos e análises técnicas

sistematizadas. Jundiaí e Bauru realizaram análises insuficientes (uso do solo, atributos

físicos das calçadas e oferta de estacionamento) e Pelotas não realizou nenhum estudo,

implementando intervenções em função de decisão política.

Conforme QUADRO 13, a implementação dos projetos, nas cinco cidades, incentivou o

incremento das atividades econômicas na área central, pois proporcionou um ambiente

mais adequado aos deslocamentos realizados a pé.

A análise desses dados mostra que os parâmetros adotados nos estudos de avaliação da

situação da circulação nas regiões centrais das áreas urbanas ainda não utilizam, em sua

maioria, critérios de análises técnicas sistematizadas que possibilitem uma avaliação

criteriosa e adequada, como também desconsideram avaliações subjetivas que envolvam

os diversos agentes que produzem e reproduzem esse espaço. Cidades como Uberlândia,

Montes Claros, Blumenau, Piracicaba, Maringá e Volta Redonda, de acordo com a

QUADRO 14, não implementaram nenhum projeto específico no que tange à circulação

de pedestres.

Em relação a Piracicaba e Blumenau, não apresentaram uma preocupação concreta em

relação a essa questão, pois essas cidades ainda não possuem quaisquer projetos

voltados para o pedestre.

A QUADRO 14 apresenta os tipos de intervenções adotadas nas áreas centrais das

cidades que implementaram melhorias para a circulação de pedestres.

A seguir apresentam-se as modalidades de intervenções e o percentual de cidades que as

adotaram:

- vias exclusivas para pedestres (100%);

- alargamento de calçadas (80%);

- alterações físicas para circulação de portadores de deficiência física (60%);
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- vias segregadas com tráfego apenas de pedestres e ônibus (20%);

- estacionamento temporário - Zona Azul - (80%).

QUADRO 14 - Intervenções adotadas na área central das cidades médias para melhoria
na qualidade dos deslocamentos de pedestres, 1997

Município Intervenções adotadas na área central?
Uberaba

(MG)
- vias exclusivas para pedestres;

- alargamento de calçadas;
- alterações físicas para circulação de portadores de deficiência física;

- estacionamento temporário (Zona Azul).
Juiz de Fora

(MG)
- vias exclusivas para pedestres;

- vias segregadas com tráfego apenas de pedestres e ônibus;
- alargamento de calçadas;

- estacionamento temporário (Zona Azul);
- grande número de galerias interligando as vias de comércio.

Jundiaí
(SP)

- vias exclusivas para pedestres;
- vias segregadas com tráfego apenas de pedestres e ônibus;

- alargamento de calçadas;
- estacionamento temporário (Zona Azul).

Bauru
(SP)

- vias exclusivas para pedestres;
- alterações físicas para circulação de portadores de deficiência física;

- estacionamento temporário (Zona Azul).
Pelotas

(RS)
- vias exclusivas para pedestres;

- alargamento de calçadas;
- alterações físicas para circulação de portadores de deficiência física.

Fonte: FERREIRA (1997).

A criação de Estacionamento Temporário demonstra que os conflitos inerentes à grande

concentração de veículos motorizados na área central é fator preocupante para questões

relativas à circulação viária como um todo.

A cidade de Juiz de Fora possui uma característica própria e específica, no que tange

aos espaços de circulação de pedestres, pois ela concentra, no centro da cidade, um

grande número de galerias interligando as vias de comércio.

O estudo dessas 11 cidades que enviaram respostas aos questionários demonstra que

elas possuem, de forma geral, um alto índice de motorização, com um Sistema

Convencional de Transporte Público Coletivo (Linhas Radiais e Diametrais) que tende a

gerar (exceto em Blumenau, Piracicaba e Maringá), como foi demonstrado nos

resultados obtidos na investigação, um fluxo intenso de ônibus com destino ao centro,

que se caracteriza como principal pólo de atração de viagens, onde grande parte da

população realiza transbordo, caracterizando esta área apenas como ponto de passagem

no percurso do usuário para seu destino, o que contribui para o agravamento da situação

de congestionamento.
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Observou-se que há uma tendência de desconcentração das atividades comerciais e

financeiras nas regiões centrais das cidades médias, gerada por uma insatisfação

generalizada por parte de empresários e da população consumidora com a situação de

congestionamento e degradação deste espaço, criando-se assim estratégias de atração de

consumidores, principalmente da classe média, para locais segregados, como os

shopping centers.

Existe, de acordo com os resultados obtidos, em algumas cidades, uma preocupação em

relação à circulação de pedestres nas áreas centrais; porém, grande parte dos projetos

existentes ainda não foram implementados, e quando ocorreram, na maioria dos casos,

não houve a realização de análises técnicas sistematizadas (apenas Uberaba e Juiz de

Fora realizaram análises sistematizadas), o que pode comprometer, futuramente, todo o

Sistema de Circulação de trânsito na área central dessas cidades.

Foi retratada aqui a metodologia de análise realizada nos municípios que adotaram

projetos para melhoria dos deslocamentos de pedestres, fornecendo dados primordiais

tanto em termos de comparação e cruzamento de dados como também no que se refere à

orientação para a prática de uma sistemática adequada nas análises técnicas e sócio-

espaciais, em cidades médias.

O capítulo 3 apresentará o estudo de caso sobre a área central de Uberlândia, tratando

de questões relativas à caracterização e classificação da infra-estrutura existente, do uso

e ocupação do solo, do transporte coletivo e das especificidades do espaço público da

rua nesse espaço, como atributos físicos e pontos de conflito nas vias, fluxos de trânsito,

atividades informais aí estabelecidas, moradores de rua, condições de circulação para

pedestres e portadores de necessidades especiais. Cabe aqui ressaltar que, nesse

capítulo, os estudos procuram trazer sempre referências de outras cidades brasileiras em

diversas análises.


