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TEMPO DE DESLOCAMENTO E SISTEMA DE TRANSPORTE 

 
Figura 14. Tempo de deslocamento e sistema de transporte (existente e previsto). Infraestrutura e mobilidade. Fonte: SMDU. Ano: 2014. 
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VIAGENS NÃO MOTORIZADAS E REDE CICLOVIÁRIA 

 
Figura 15. Viagens não motorizadas e rede cicloviária. Infraestrutura e mobilidade. Fonte: SMDU. Ano: 2014. 
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Figura 16. Indicadores e gráficos de Infraestrutura e mobilidade com destaque aos distritos da República, Consolação e Bela Vista. Fonte: 
SMDU. Ano:2014. 
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Desse modo, a questão que se coloca é a de localizações e deslocamentos. Localizações enquanto produção 

de locais para moradia, trabalho e consumo próximos uns aos outros, de modo que os deslocamentos dos mais ricos 

entre esses locais são mínimos, se comparados aos dos mais pobres. Através dessa relação fundamental localização-

deslocamentos explica-se a produção do espaço urbano segregado: 

O controle do tempo de deslocamento é a força mais poderosa que atua sobre a produção do espaço 

urbano como um todo, ou seja: sobre a forma de distribuição da população e seus locais de trabalho, 

compras, serviços, lazer, etc. Não podendo atuar diretamente sobre o tempo, os homens atuam sobre 

o espaço como meio de atuar sobre o tempo. Daí decorrem a grande disputa social em torno da 

produção do espaço urbano e a importância do sistema de transporte como elemento da estrutura 

urbana. Daí decorre também a segregação como um mecanismo espacial de controle dos tempos de 

deslocamento. É assim que é produzido o espaço que, por sua vez, produz os pontos de origem e 

destino dos deslocamentos das populações urbanas. (Villaça, p. 56) 

Para Villaça (2011), portanto, mostra-se como o espaço vai sendo produzido e gera deslocamentos dos 

habitantes da cidade entre casa-trabalho-locais de consumo, basicamente. As viagens urbanas mais importantes são 

aquelas que ligam locais de moradia aos de trabalho. Entretanto, para os mais ricos, se fazem igualmente 

importantes também os deslocamentos entre locais de trabalho e escola, compras e serviço, lazer. Evidentemente, 

a estrutura criada pelos sistemas de transporte favorece as camadas mais abastadas, e por isso concentra-se no 

quadrante sudoeste da cidade, onde há mais opções de transporte público, inclusive. Ou seja, “mais pobres não são 

penalizados somente pela estrutura espacial urbana que produz os locais de origem e destino de suas viagens”, mas, 

também “por outros fatores associados aos deslocamentos espaciais, especialmente a propriedade e o uso de 

veículos privados (...) e ainda pelos sistemas viário e de transportes que, sabidamente, sempre privilegiaram os mais 

ricos.” (p. 56). 
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 Sendo assim, ao tratar do tema de deslocamentos dos habitantes e localizações se fala do espaço produzido 

da São Paulo, em termos de tempo e espaço, em que “o tempo se manifesta fundamentalmente por meio do tempo 

gasto pelos moradores da cidade em seus deslocamentos espaciais (...) esse tempo está intrinsecamente ligado ao 

espaço urbano produzido.” (p. 56-57) 

 (...) a otimização dos tempos gastos no deslocamento espacial (tempo) dos moradores das cidades é 

o mais importante fator explicativo da organização do espaço urbano e do papel desse na dominação 

social que se processa por meio dele. A classe dominante manipula a produção desse espaço 

priorizando sempre a otimização dos seus tempos de deslocamento. (P. 53) 

Assim, consideraremos que ao longo das últimas décadas, num movimento de criação de centralidades – e, 

portanto, de localizações, formou-se o quadrante sudoeste privilegiado tanto do ponto de vista político quanto 

econômico, enquanto espaço produzido pelas elites e representativo da segregação urbana de São Paulo e, também, 

da dominação social a qual se faz através desse processo socioespacial.  

O Baixo Augusta, localizado nessa região da cidade caracteriza-se enquanto área afetada por processos de 

valorização quanto de desvalorização em todos os momentos ao longo das décadas. Em termos físicos e morfológicos, 

o valor do solo e dos preços dos aluguéis variou de acordo com os processos da área central assim como da avenida 

Paulista, por exemplo. Em termo simbólicos, a área foi tanto caracterizada enquanto território “em decadência” assim 

como “local da moda” em momentos diferentes, havendo sido território de serviços de suporte a avenida Paulista 

enquanto centralidade econômica assim como território de degradação edilícia e de mendicância associada à área 

central “abandonada e esvaziada”. 
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Na atualidade, considerando a última década, Baixo Augusta constitui-se ele mesmo enquanto centralidade 

ligada ao lazer e ócio sobretudo noturnos, evidentemente ainda “respondendo” aos movimentos do quadrante 

sudoeste, porém definindo-se a partir de uma combinação de características – morfológicas e simbólicas – próprias, 

sendo essa a razão de sua “consolidação” enquanto território particular. 

2.1.2 CONTEXTO URBANO | Inserção do Baixo Augusta na cidade de São Paulo. 

A criação e o deslocamento de centralidades (ou de “novos centros”) em São Paulo, sempre ocorreu na 

direção dos bairros residenciais das camadas mais abastadas, assim como de seus locais de trabalho e de consumo 

e lazer. Neste processo, Frúgoli Jr. (2004) aponta que “os esforços” de deslocamento da centralidade de São Paulo, 

processo ao qual Carlos (2007) se refere como imposição de centralidades, foram sempre mediados por capital 

privado e promovidos pelo Estado60 através de políticas urbanas, gerando: para Carlos (2007), a implosão da cidade61; 

para Frúgoli Jr. (2004) o resultado fundamental desse processo seria a característica de fragmentação urbana da 

metrópole; ou ainda para Villaça (2011), o espaço urbano segregado no qual as desigualdades sociais se materializam 

também como a forma construída da cidade de São Paulo.   

 

                                                           
60 Um fator importante, já mencionado no primeiro capítulo, a ser retomado é de que, Estado/mercado/elites, podem ser 
considerados como um “mesmo bloco”, ou seja, o Estado Neoliberal atua em colaboração com a iniciativa privada, neste 
contexto, com destaque à atividade imobiliária, legitimando sempre os interesses das elites, refletidos nos processos 
excludentes e na produção do espaço urbano segregado. 

61 Implosão da cidade refere-se ao processo de implosão do centro de São Paulo, em múltiplas centralidades, ao mesmo tempo 
em que houve a explosão da periferia, em referência ao crescimento desmesurado do tecido urbano, originando a metrópole 
de São Paulo, neste caso. É importante situar que os termos implosão e explosão referem-se à teoria de produção do espaço de 
Henri Lefebvre, principal referência do trabalho da autora Ana Fani Alessandri Carlos. 
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Figura 17. Deslocamentos de centralidades. Baixo Augusta e Centro. Fonte: Modificado a partir de Frúgoli Jr. (2004) Ano:2018. 
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OPERAÇÕES URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

 
Figura 18. Operações Urbanas no município de São Paulo. Fonte: GESP-FFLCH. Ano:2012. 
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Para Frúgoli Jr. (2004), a denominação de Centro Novo, para a área do outro lado do Vale do Anhangabaú 

relegou ao Centro Velho62, histórico, até então a única centralidade de São Paulo, um processo lento de 

“deterioração” material e simbólica, o qual se consolidou conforme foram produzidas novas centralidades, a partir 

da década de 1960 até os dias de hoje.  

Até 1960, após a reconfiguração da área central em Centro Novo e Centro Velho, e com o processo de 

metropolização, sequencialmente, foram sendo “criadas e abandonadas” outras centralidades na cidade de São 

Paulo. A partir de 1960, a Av. Paulista63 iniciou seu processo de consolidação enquanto centralidade econômica, em 

seguida a partir da 1970, a Av. Faria Lima, e mais recentemente, estendendo-se pela região da Vila Olímpia e das 

Avenidas Engenheiro Luis Carlos Berrini64 a partir da década de 1980. A partir dos anos 2000, ainda na zona sul da 

                                                           
62 Na região central da cidade, Centro Novo refere-se ao quadrilátero formado pelas ruas entre a Xavier de Toledo, a Av. Ipiranga, 
a Av. São João e a São Luiz foi a área mais importante da cidade até a constituição da Avenida Paulista. Já o Centro Velho refere-
se ao marco fundacional da cidade de São Paulo na região compreendida entre o Largo São Francisco, o Largo São Bento e a 
Praça da Sé, que formam o "triângulo histórico".  

63 Num primeiro momento, durante as décadas de 1960-1970, a Avenida Paulista se consolida enquanto eixo de centralidade 
econômica representativa da cidade após a redefinição de seus usos, e ambiente residencial para comercial e de negócios. 
Simultaneamente, ocorre a desvalorização da área central da cidade (Centro Novo) até então a principal e única centralidade 
econômica. Nessa ocasião, a Avenida Paulista apresenta-se como espaço de poder com forte apelo simbólico. Nesse processo, 
é nítida a presença do princípio de modernização que privilegia a circulação do automóvel e promove o “declínio da rua enquanto 
espaço público do encontro e da diversidade”. A Avenida Paulista verticalizou-se em projetos modernos como contraponto ao 
diversificado Centro Tradicional, mas, ao mesmo tempo, relegando ao centro seu “futuro em potencial”. Através das dinâmicas 
de criação de espaços privados voltados às camadas economicamente mais abastados da população “em torno” dessas 
centralidades, ocorreu, em detrimento, o abandono de espaços públicos degradados à população de baixa renda. 

64 Em seguida à Avenida Paulista, a Avenida Luiz Carlos Berrini é projetada no final da década de 1970 como uma “alternativa de 
região empresarial”, devido aos altos preços de aluguel nas proximidades da Avenida Paulista. Em meados da década de 1980, 
ainda com baixo valor imobiliário, a Avenida passa a abrigar sedes de grandes empresas e consolida-se como nova centralidade 
econômica da cidade.   
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cidade junto ao rio Pinheiros, a Avenida Chucri Zaidan, nas imediações da Avenida Nações Unidas (Marginal 

Pinheiros), configurou-se como a mais nova centralidade da cidade especialmente devido às obras em curso da 

Operação Urbana Água Espraiada65. 

Para Villaça (2011), quando o centro deixa de ser a principal centralidade econômica da cidade, ou seja, 

quando as elites o “abandonam” e esta região é ocupada por uma maioria “popular”, cria-se a ideia de que o centro 

está se “deteriorando”. Essa ideia apoia-se em termos que referenciam processos biológicos - como o apodrecimento 

de seres vivos-, como se tal processo fosse natural e inevitável.  

A realidade é que a classe dominante considera que o centro que for seu (e não o da maioria) será o 

centro da cidade. Há mais de um século, a clientela de alta renda vem abandonando o centro de São 

Paulo e deixa seus “restos” para as camadas populares (às quais pertence hoje todo o centro “velho”. 

(Villaça, 2011, p. 48) 

A partir da década de 1960, de fato, a ideia de um centro enquanto região deteriorada se consolida ao longo 

das décadas, para depois dos anos 2000, sofrer processo de recuperação e revalorização justificado plenamente nos 

discursos de “deterioração”66. Não apenas a região correspondente ao centro antigo, mas em diversas áreas da 

                                                           
65 Operações urbanas consorciadas (OUCs) são instrumentos urbanísticos de coordenação do Poder Público em colaboração 
com a iniciativa privada, que visam alcançar transformações urbanísticas estruturais, em um curto período e que geram uma 
valorização brutal das áreas onde atuam, abrindo caminho para a livre atuação do mercado imobiliário. Mais à frente, será 
comentada a OUC Centro. 

66 Os processos de abandono de regiões centrais pelas elites, por todo o mundo, geraram comumente áreas propícias a 
movimentos de “retorno” dessas elites, décadas depois. A volta das elites aos centros, muitas vezes é representada pelo retorno 
de investimentos nessas áreas “degradadas”, através de políticas urbanas do Estado e investimentos privados. Tais processos 
geralmente acarretam às áreas onde ocorrem: transformações morfológicas profundas, sejam reconstruções ou recuperação 
de conjuntos edificados; alterações de usos e funções, geralmente ligadas ao setor terciário – comércio e serviços; além da 
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região central como um todo – ainda que isso se manifeste de maneira espacialmente desigual, valeu-se da imagem 

da deterioração para a promoção de melhorias, através de mecanismos de políticas públicas e de investimentos 

privados67.  

Na realidade, a “deterioração” refere-se, por um lado, às camadas mais populares que passam a ocupar o 

centro de modo majoritário, assim como à tendência de perda populacional da região até o final da década de 1990. 

Por outro, a real deterioração edilícia e dos espaços urbanos se manifesta, fruto de abandono do Estado - pela 

ausência de políticas de manutenção, por exemplo-, em conjunto com a mudança de locais de residência e de 

trabalho das camadas mais abastadas para outras regiões da cidade – aspectos que atuam na configuração e criação 

de novas centralidades.  

Portanto, a formação de novas centralidades econômicas e os movimentos desencadeados por elas, 

mapeiam certos aspectos da constituição de São Paulo em sua forma atual segredada na qual o quadrante sudoeste 

é bastante expressivo de diversos processos socioespaciais excludentes (Villaça, 2011). 

Em nível global, portanto, pode-se dizer que essa dinâmica de contínua construção e reformulação de 

centralidades na cidade de São Paulo, atua no sentido de valorização do solo alinhado à lógicas e processos 

neoliberais globais. Por outro lado, a cada “movimento” de mudança de centralidade, áreas anteriormente 

                                                           
substituição de populações ou transformações parciais, porém notáveis, no conjunto de perfis sociais de 
moradores/frequentadores, em período imediatamente anterior. Em muitos casos, esses processos podem ser nomeados como 
gentrificação. 

67 Como exemplos, localizados no Baixo Augusta, tem-se: a reforma da Praça Roosevelt concluída em 2012, fruto de investimento 
pesado como ação integrada a OUC Centro; e a “revitalização” reforma completa de um trecho da Rua Avanhandava realizada 
com recursos privados, de empresário do ramo da gastronomia, transformando morfologicamente ruas e calçadas em função 
de um conjunto de estabelecimentos de sua propriedade. 
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valorizadas e desvalorizadas, como toda a região central da cidade, tendem a se reconfigurar em termos de usos e 

funções, constituindo territórios submetidos a dinâmicas particulares de valorização - com fatores de ordem macro, 

como o investimento de capital privado; e de ordem micro, como a existência de grupos sociais específicos, 

comunidades tradicionais, ou organizações civis em torno de alguma causa comum, por exemplo.  

O Baixo Augusta, objeto empírico da presente pesquisa possui uma localização particular importante, ainda 

que não tenha seus contornos claros, uma vez que está inserida no quadrante sudoeste da cidade de São Paulo, onde 

ocorre a tripla segregação das camadas mais abastadas da cidade - residência-trabalho-locais de consumo e lazer. 

Além disso, encontra-se numa condição entre centralidades – entre Centro Antigo e Av. Paulista-, a qual submeteu 

essa área a dinâmicas de transformações socioespaciais que a reconfiguraram especialmente desde a década de 

1970, e que, ainda hoje têm desdobramentos. Na atualidade, portanto, manifestam-se perceptíveis transformações 

morfológicas ainda em curso68 e suas correspondentes transformações sociais e culturais, também em nível 

simbólico.  

 

 

 

 

                                                           
68 Tomando a duração desta pesquisa como referência, a partir do início de 2015, observaram-se reformas, demolições, 
construções de novos edifícios em intervalos com duração de anos, meses, semanas e no que diz respeito à mudança de usos 
dos edifícios, frequentemente se notava a mudança em questão de dias. 
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Figura 19. Usos predominantes do solo. Recorte e Montagem. Fonte: Modificado a partir de SMDU, 2015. Ano: 2018 

USOS PREDOMINANTES DO SOLO 
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Figura 20. Planta Genérica de valores do solo. Recorte e Montagem. Fonte: Modificado a partir de SMDU, 2014. Ano: 2018 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES E USO DO SOLO 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

114 
 

 
Figura 21. Viagens não motorizadas e rede cicloviária. Recorte e Montagem. Fonte: Modificado a partir de SMDU, 2014. Ano: 2018. 

VIAGENS NÃO MOTORIZADAS E REDE CICLOVIÁRIA 
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Figura 22.Tempo de Deslocamento e sistema de transporte. Recorte e Montagem. Fonte: Modificado a partir de SMDU, 2014. Ano: 2018 

TEMPO DE DESLOCAMENTO E SISTEMA DE TRANSPORTE 

 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

116 
 

2.1.3 CONTEXTO HISTÓRICO | Transformações morfológicas e socioculturais ao 

longo do século XX. 

A Rua Augusta em toda a sua extensão é a principal referência ao objeto empírico Baixo Augusta – sobretudo 

por sua vertente que comunica Avenida Paulista ao centro. Desse modo, serão comentadas algumas transformações 

morfológicas assim como socioculturais da Rua e de localidades próximas desde o início do século XX, de modo a 

traçar as características da região hoje e permitir uma análise mais completa da mesma. 

Construída no final do século XIX, juntamente com outras ruas importantes da região - como as ruas Bela 

Cintra, Frei Caneca, entre outras, além da atual Avenida Paulista-, A Rua Augusta foi fruto de intervenções 

promovidas pelo proprietário de terras português Mariano Antonio Vieira que transformou trilhas já existentes de 

sua propriedade em ruas69. Sua intenção era conectar o núcleo central com a Rua da Real Grandeza (hoje a Avenida 

Paulista), por caminho que fosse um pouco menos íngreme que os já existentes e por onde poderiam passar bondes 

elétricos no futuro. Devido sua localização, esse conjunto de ruas, e em especial a Rua Augusta sofreram grandes 

mudanças urbana e sociais.  

Em menos de seus 50 anos iniciais, foram se sucedendo novos usos e características físicas e 

simbólicas, que vão influenciar em sua função no imaginário social e no tecido urbano. Sua 

importância geográfica de ligação entre os novos bairros de elite entre si e, também com o centro da 

cidade, foi decisiva para a instalação de equipamentos modernos de transporte, educação e lazer. 

(Pissardo, 2013, p.23) 

                                                           
69 Essa chácara era chamada Chácara do Capão e integrava o cinturão de chácaras existentes em volta do “triangulo histórico”, 
onde originou-se a cidade. 
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Desse modo, a importância da Rua Augusta em relação à cidade em sua totalidade, inclusive em sua estrutura 

atual, surgiu de seu papel de ligação entre áreas já valorizadas da cidade: entre o centro tradicional - ainda único, e 

que concentrava as funções de trabalho comércio e lazer-, e os bairros de ocupação das elites. A Rua Augusta, 

portanto, atuou de modo a originar os movimentos direção ao setor sudoeste da cidade, hoje fundamental para a 

compreensão da metrópole. Assim, a Rua Augusta “dialogou” desde o início com os processos de modernização e 

crescimento da cidade, sendo fundamental na expansão da malha urbana, assim como na articulação viária e no 

transporte urbano, através de bondes e automóveis. Do ponto de vista do relevo, de modo geral, lotes maiores em 

terrenos mais estáveis abrigaram as residências das elites, assim como lotes menores e mais desfavorecidos, de 

grande declividade ou alagáveis, abrigaram as residências dos mais pobres. 

Do ponto de vista social, até a década de 1940, Pissardo (2013) aponta que o espaço já era disputado por 

camadas sociais muito distintas, de modo que as residências da elite e das classes populares se concentravam em 

regiões diferentes da rua. Na vertente central, as residências da elite se concentravam preferencialmente nas 

esquinas tanto na proximidade da Paulista quanto nas proximidades da Rua João Guimarães Rosa - onde hoje localiza-

se a Praça Roosevelt e a Igreja da Consolação. Já as classes populares ocupavam os espaços restantes, assim como 

os fundos de armazéns existentes.  Os espaços de lazer e convivência, por sua vez, separavam-se entre os colégios e 

clubes da elite, seus espaços de sociabilidade exclusivos, e os estabelecimentos voltados para o lazer de classes 

populares caracterizados pela elite como espaços “mal frequentados” (Pissardo,2013) 

Em período posterior, entre as décadas de 1940 e 1960, o centro histórico inicia sua perda de centralidade, 

de modo que a Rua Augusta absorve grande parte do comércio e serviços voltados para as elites, antes localizado 

exclusivamente no centro. A Rua Augusta se torna então centralidade comercial atraindo frequentadores e trânsito 

intenso de veículos, em poucos anos, o qual influi negativamente na visão dos comerciantes que veem o risco de 
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perder a clientela, estudando-se a possibilidade de restringir o acesso de veículos à via. Neste período, segundo 

Pissardo (2013) ocorre também a verticalização de edifícios comerciais e residenciais, os quais passam a abrigar 

diversas boutiques e pequenos comércios. Os colégios de elite estabelecidos na região, por sua vez, “forneciam” o 

público jovem que consumia nos estabelecimentos comerciais e de lazer da rua, incluindo lanchonetes e cinemas.  

Nesse período, a Rua abriga, portanto, um “novo público” da elite boêmia que passa a frequentá-la no 

período noturno, transformando-a num circuito de lazer e de “paquera”, realizado principalmente através do uso de 

automóveis. Essa nova atividade noturna, causa um primeiro embate entre público jovem frequentador que apenas 

se diverte na área e a parcela de moradores mais velhos da região. Pissardo (2013) comenta que a “paquera 

motorizada noturna” caracterizada por tumulto e “exibições pessoais através dos automóveis”, passa a causar 

incomodo suficiente para que também os moradores, além dos comerciantes, pressionem as autoridades da época 

no sentido de buscar o controle de tal situação. 

Em termos de comportamento, a partir da década de 1950, o cinema americano torna-se a principal 

referência para os frequentadores jovens dos cinemas da região e tem ligação direta com uma “enorme 

transformação no consumo e nos hábitos desse público”. Pissardo (2013) afirma que sob essa influência muitos 

estabelecimentos como lojas de moda e lanchonetes são abertos próximos aos cinemas, reforçando esse novo “estilo 

de vida”. E, além disso, no próprio espaço urbano, da rua, os jovens vão reproduzir comportamentos rebeldes dos 

personagens dos filmes, contando com o suporte do automóvel para tanto. 

Na década de 1970, o centro tradicional perde mais atividades econômicas a medida que Avenida Paulista 

se consolidou como eixo de centralidade econômica representativa da cidade, quando grande parte das empresas 

se muda para a essa região, abrigando sedes de bancos e empresas multinacionais.  A Rua Augusta por sua vez, 

redefine sua configuração tanto em função das transformações do centro tradicional quanto da Avenida Paulista. 
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Por um lado, num processo de desvalorização e de crise do comércio de luxo, perde sua característica de centralidade 

comercial de luxo - representativo dos anos 50 e 60-, em função do advento dos shoppings center70, locais que 

passarão a abrigar o comércio das elites, num primeiro momento. Nesta região por exemplo, inaugura-se nesse 

período o shopping Center371. Por outro lado, em função da dos novos executivos da Avenida Paulista, atrai 

estabelecimentos do sistema hoteleiro voltado aos foi expressiva assim como a profusão de estabelecimentos de 

prostituição que passava a ter ali, grande clientela.  

Neste momento, a Rua Augusta ganha uma configuração particular e expressiva de diversidade de camadas 

sociais. Aos hotéis voltados ao negócio, soma-se a abertura de grande quantidade de estabelecimentos de 

prostituição, que tem esse “novo público” dos executivos como clientela, e ao mesmo tempo recebe grande 

quantidade de lojas de comércio popular do centro expandido. Neste sentido, além da prostituição, várias atividades 

ilegais instalam-se na região, como a habitação em cortiços72, os jogos de azar e o comércio informal. 

                                                           
70 Em São Paulo, o primeiro shopping a ser inaugurado foi o Shopping Iguatemi no ano de 1966 localizado na Avenida Faria Lima. 
Apesar da questão não ser discutida pelo trabalho, a inserção deste tipo de equipamento nos espaços da cidade será considerada 
como um marco que passa a inserir outras dinâmicas ligadas ao consumo no espaço urbano, tendo implicações tanto no setor 
comercial de rua quanto nos espaços públicos em geral. NO Brasil, o fenômeno dos shoppings centers é notável em relação a 
sua generalização, existente em diversas localidades como equipamento de caráter privado e de controle extremo voltado ao 
consumo e entretenimento, inicialmente voltado às populações de mais alta renda, na ocasião e seu surgimento, até tornar-se 
um modelo de equipamento popularizado que atende e é frequentado por camadas variadas da população. 

71 Localizado no cruzamento da Rua Augusta com a Avenida Paulista, o shopping Center 3 foi inaugurado em 1969 pelo mesmo 
grupo que construiu o shopping Iguatemi, e, também é um dos símbolos do crescimento de São Paulo naquele momento 
juntamente com as sedes das empresas no “espigão” da Avenida Paulista. 

72 Cortiços são habitações urbanas coletivas irregulares, ocupadas por populações pobres. Geralmente, originam-se de casas ou 
hotéis em regiões que sofreram desvalorização e passam a ser ocupadas por diversas famílias, em regime de aluguel, contando 
com reparos construtivos de modo a abrigar mais moradores. Geralmente, tem os quartos “privados” por família, ou por grupo, 
e ambientes como salas, banheiros e outros serviços compartilhados. Muitas vezes tem pátios, ou áreas externas para o 
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Na década de 1980, quando a Avenida Paulista é desbancada enquanto principal centralidade econômica e 

grande parte das sedes de empresas migram para a Avenida Luiz Carlos Berrini, nova centralidade econômica, que 

passa a receber investimentos do mercado corporativo. A partir deste período, marcado por crise econômica 

nacional e grandes transformações urbanas em São Paulo, notam-se os avanços tecnológicos do setor industrial, a 

qual resulta na liberação de uma massa de trabalhadores ao mesmo tempo em que o setor terciário cresce 

consideravelmente.  

 Neste mesmo período, outros fatores ajudam a caracterizar o espaço urbano da metrópole como a 

intensificação das desigualdades sociais, assim como da segregação urbana, de modo que algumas de suas 

expressões foram: a intensificação da violência urbana no cotidiano da cidade e o surgimento dos condomínios 

residenciais fechados73, onde uma parte das camadas mais ricas passa a residir, de modo isolado em relação ao 

espaço da rua. 

 Neste contexto, a rua Augusta e entorno sofrem novo reconfiguração em relação aos usos e formas de sua 

ocupação. O que se observa é a tendência “dupla” de desvalorização, uma vez que a Avenida Paulista perde sua 

representatividade enquanto centralidade econômica ao mesmo tempo em que centro tradicional se desvaloriza. 

                                                           
abastecimento de água, limpeza também de uso comum. Essa modalidade de habitação geralmente tem condições sanitárias 
precárias e superlotação de moradores. Na América Latina, esse tipo de habitação é encontrado em países como Argentina, 
Uruguai e Chile. Na Europa, existem modalidades parecidas em Portugal também com o nome de cortiços, e, na Espanha, onde 
são conhecidos enquanto corrales ou patios de vecinos. 

73 Para Caldeira (2000), "as transformações recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas 
vezes próximos, mas estão separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou interagir em áreas 
comuns.” (p. 211) Condomínios fechados são, portanto, “espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, 
consumo, lazer e trabalho. a sua principal justificação é o medo do crime violento. esses novos espaços atraem aqueles que 
estão abandonando a esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os "marginalizados" e os sem-teto” enquanto “enclaves 
fortificados” são o principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial (p.211). 
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Por um lado, em termos morfológicos, aprofunda-se a degradação edilícia, aumentam as ocupações irregulares, 

assim como consolida-se a perda de população - até o final dos anos 90; por outro, tanto o discurso quanto a imagem 

de “degradação” da área são difundidos nos meios de comunicação e “reconhecidos” por um amplo público. 

Em consonância com o cenário descrito, os jovens da elite que ainda frequentavam a rua, em função dos 

estabelecimentos de lazer, migram para “novas centralidades” de lazer noturno, ou zonas boêmias, como a zona 

entre os bairros Vila Madalena e Pinheiros assim como o Bixiga, reduto de artistas e de atividades culturais. O “novo” 

público frequentador que se destaca nesse momento é também composto por jovens, porém de camadas mais 

populares sendo alvo frequente de controle policial.  Neste sentido as atividades de suporte ao ambiente de negócios 

da Avenida Paulista, como os hotéis, bares, restaurantes e estabelecimentos de prostituição sofrem mudanças. Uma 

parte desses estabelecimentos fecharam as portas, a maioria, no entanto, apenas redirecionou-se para o 

oferecimento de serviços a este outro público, mais jovem e de renda mais baixa. 

Essa configuração da região, representa nesse momento a diferenciação da Rua Augusta em duas: a Baixa 

Augusta, frente ao processo de desvalorização imobiliária, sobretudo em sua vertente central; e a Alta Augusta que 

mantém seu padrão valorizado em sua vertente que vai da Avenida Paulista à região dos Jardins. Essa diferenciação 

entre duas partes influenciará diretamente a denominação da região enquanto Baixo Augusta, décadas depois nos 

anos 2000, em referência à vertente central da Rua Augusta, a Baixa Augusta.  
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Figura 23. Diagrama Inserção do Baixo Augusta em São Paulo-Brasil. Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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Figura 24. Baixo Augusta: inserção e localização. Fonte: autoria própria. Ano: 2018. 
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Na virada do século XX para o XXI, a cidade de São Paulo passa ter um importante papel na reorganização da 

economia mundial, desse modo, diversos autores74 a reverenciam como cidade de “caráter global” ou “caráter 

mundial”, na qual o setor terciário é fundamental para sua conformação e seu peso na economia nacional é notável 

assim como seu papel de articulação com a economia mundial. 

Na década de 1990, portanto, consolida-se uma nova centralidade econômica, a zona de negócios da avenida 

Faria Lima cresce e se estende à avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, de modo que o quadrante sudoeste da 

metrópole se consolida como local de concentração das elites, do ponto de vista residencial, laboral e, também de 

comércio e serviços para essas camadas. Nesta região, portanto, a partir da década de 1990 ocorrem grandes 

movimentações de capital proporcionadas pelo mercado imobiliário terciário. 

O valor acessível dos alugueis nesse período, atrai o estabelecimento de hotéis baratos, mais 

estabelecimentos de prostituição, e em seguida, processo mais acentuado nos anos 2000, de bares alternativos para 

públicos variados assim como casas noturnas.  

                                                           
74 Saskia Sassen (2001) aponta que a cidade São Paulo à dinâmicas de mudanças sociais e econômicas de cidades globais como 
Nova York, Tokyo, ainda que com uma cultura e história diferentes. Para Ana Fani Alessandri Carlos (2007), a cidade de São Paulo 
tem um “caráter mundial” e se explica pelo movimento de passagem do capital produtivo para o capital financeiro: 
desconcentração industrial com centralização financeira, porém de modo a aprofundar contradições., mas este movimento se 
realiza aprofundando contradições. Por outro lado, para João Whitaker Ferreira, a cidade não cumpre com algumas das 
características básicas das cidades globais, de modo que “seu caráter global” funcionou apenas como “impulsor” de valorização 
e investimentos imobiliários sobretudo no reforço e consolidação do quadrante sudoeste da metrópole, apontado por Flávio 
Villaça. 
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Neste período, portanto, a região central assim como a área que viria a ser o Baixo Augusta alcançam seu 

nível máximo de desvalorização, do ponto de vista material e simbólico, e passam a ser alvo de discursos de 

revitalização havendo amplo debate nos meios de comunicação reforçando a imagem de “deterioração. Essa 

conformação assim como o discurso – da mídia, das elites e do próprio Estado-, potencializaram as transformações 

mais recentes que dão a atual feição da área.  

O Baixo Augusta em especial, atrai esses “novos moradores” de perfil bem definido enquanto 

majoritariamente jovens de poder aquisitivo mais alto que passam a eleger a área enquanto local de moradia em 

função das “vantagens” da região central nesse senti, entre elas: boa infraestrutura, ampla rede de serviços, opções 

culturais diversas, facilidade nos deslocamentos a pé ou por transporte público. Essas vantagens, do ponto de vista 

das localizações e deslocamentos, são amplamente divulgadas e discutidas por instrumentos das políticas urbanas 

mais recentes75 assim como comparecem na publicidade dos lançamentos imobiliários da região e na mídia em geral.  

Nesse contexto, também se observa a reversão do esvaziamento da região central (distrito da Sé) que passa 

novamente a receber novos moradores a partir dos anos 2000, a qual dialoga diretamente com a chegada de “novos 

moradores” – de perfil mais jovem e maior poder aquisitivo - no Baixo Augusta.  

  

                                                           
75Entre os principais instrumentos de política urbana está o Plano Diretor de São Paulo, revisado em 2014 assim como a Lei de 
Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo decorrente, de 2016. O PDE é uma lei municipal que orienta o desenvolvimento e 
o crescimento da cidade até 2030. A Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) define como os terrenos de cada 
zona da cidade devem ser ocupados, incluindo o tamanho das construções, atividades permitidas e relação entre os imóveis e 
os espaços públicos. 
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Figura 25. taxas geométricas de crescimento anual. Reversão migratória de Centro. Fonte: SMDU. Ano: 2014. 
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Figura 26. Infográfico “Censo na Cidade”. Fonte: Estadão. Ano: 2011. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

128 
 

Figura 27. Indicadores sociais e demográficos com destaque aos distritos da República, Consolação 
e Bela Vista. Fonte: SMDU. Ano: 2014. 
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Figura 28. Indicadores sociais e demográficos. 
Moradia e uso do solo com destaque aos 
distritos da República, Consolação e Bela 
Vista. Fonte: SMDU. Ano: 2014 
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Figura 29. Lançamentos residenciais verticais em São Paulo. Fonte: SMDU. Ano: 2015. 
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Figura 30. Empregos no setor da construção civil em São Paulo Anos 2000 e 2014. Fonte: SMDU. Ano:2015. 
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Assim, o Baixo Augusta “chega” até as imediações da Avenida Paulista76 localizada entre os distritos da 

Consolação e da Bela Vista, na área central77 da cidade de São Paulo, e passa a ter mais visibilidade na mídia em 

geral78. O resultado no final da década dos 2000, portanto, foi a revalorização da região, Baixo Augusta enquanto 

centralidade não somente de lazer, mas, também como centralidade econômica e residencial de investimentos 

notáveis através da atividade imobiliária.  Durante este processo, ainda em curso, enfraquece-se a característica da 

rua Augusta enquanto local de comércio popular, assim como nota-se cada vez menos a atividade da prostituição, 

ainda existentes. 

Novamente, portanto, o Baixo Augusta como um território de disputas e conflito entre interesses e grupos 

diversos no qual o redimensionamento de usos e funções assim como de transformação de significados, pode ser 

observado através de diversos aspectos.  

  

                                                           
76 Como já apontado a Avenida Paulista é um dos logradouros mais importantes do município de São Paulo, localizada no limite 
entre as zonas Centro-Sul, Central e Oeste; e em uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada de Espigão da Paulista. É 
considerada um dos principais centros financeiros da cidade, e, também um dos seus pontos turísticos mais característicos como 
centralidade cultural e de entretenimento. 

77 Zona Central de São Paulo (ou simplesmente Centro de São Paulo) à região administrada pela Subprefeitura da Sé, que engloba 
os distritos da Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé e Santa Cecília. 

78 Especialmente em jornais de grande circulação - Jornal Folha de São Paulo e Estadão, as primeiras referências ao Baixo Augusta 
datam de 2005, sendo no período entre 2009-2012 o maior número de notícias que se referem ao termo. Recentemente, em 
meados de 2015, tal denominação é também incluída no Google Maps®, fato que contribui para o entendimento de consolidação 
da região enquanto um “território” de características particulares. 
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Figura 31. Inserção Baixo Augusta.Ortofoto. Fonte: Google Maps. Ano: 2014. 
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Do ponto de vista espacial e social, nota-se claramente a disputa por localizações e lugares entre camadas 

da sociedade de maior e menor poder aquisitivo, expressando a segregação socioespacial ainda que em uma região 

relativamente pouco extensa. A valorização imobiliária e o crescente conjunto de novos empreendimentos em sua 

maioria residenciais e comerciais voltados às camadas de mais alta renda, assim como novos bares, restaurantes e 

casas noturnas “da moda” impulsionam a expulsão gradativa, ainda em curso de populações “indesejadas” como: 

habitantes de cortiços e outras ocupações irregulares; as prostitutas e sua clientela com o fechamento desses 

estabelecimentos, os frequentadores dos bares e botecos populares – com a crescente público , a clientela do 

comércio popular que vai dando lugar a lojas mais sofisticadas e alternativas79, por exemplo. 

Do ponto de vista simbólico, a denominação Baixo Augusta possui uma localização na cidade, porém sem 

contornos claros, uma vez que remete a um conjunto de valores, ligados a diversidade de seus habitantes e suas 

práticas assim como sua conexão com valores globalizados. Para Pissardo (2013), a rua Augusta passará de uma 

“imagem midiática pautada na ilegalidade e na prostituição” até o final dos anos 1990, a outra recentemente 

construída “ancorada na arte, na cultura, na animação e na diversidade, bandeiras da região que passa a ser 

conhecida como “Baixo Augusta”. 

Essa imagem também vai servir para a construção de uma identidade de São Paulo enquanto cidade 

global, com um grande fervilhamento cultural e de grupos e identidades sociais plurais. Essa imagem 

                                                           
79Uma série estabelecimentos comerciais colaborativos, especialmente de roupas, acessórios e objetos “exclusivos” é aberto 
nos últimos anos. A principal característica é o caráter colaborativo desses espaços, ou seja, são espaços compartilhados em que 
estilistas e designers jovens colocam a venda suas criações em boxes ou estandes com preços mais acessíveis se comparados a 
lojas com objetos “assinados”, como designers ou estilistas renomados. Essa modalidade, se espalha por diversos pontos da rua 
Augusta. Também se notam outras modalidades de estabelecimentos e espaços na região. Uma nova versão híbrida de salões 
de cabelereiro e barbearias com bares no mesmo espaço; espaços colaborativos de trabalho, os co-workings, além do espaço 
Urbanóide denominado enquanto “calçadão de foodtrucks”, o qual num espaço de um terreno, com entradas na Rua Augusta e 
na Frei Caneca, reúne uma série de foodtrucks - carrinhos de comida -, com mesas coletivas, apresentação de DJs e projeções 
de imagem nas fachadas cegas limítrofes. 
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vai instigar não somente novos empreendimentos na rua, mas também um redirecionamento do 

comércio já existente para esse novo perfil de frequentadores. Ao mesmo tempo em que no plano 

midiático a rua é promovida enquanto símbolo de diversidade e cultura, no plano das mediações 

cotidianas vai sofrer uma perda significativa na frequência de grupos sociais provenientes de classes 

baixas e de certos estabelecimentos, como bares e boates, em função da especulação imobiliária. 

(Pissardo, 2013, p. 101-102) 

A existência da diversidade de grupos juvenis na área, somada aos outros fatores comentados, constitui o 

Baixo Augusta também enquanto território de disputa de significados. Baixo Augusta pode ser caracterizado 

enquanto mancha de lazer noturna frequentada por jovens, de grupos muitos diversos entre si, do ponto de vista 

dos gostos em geral, sobretudo musicais, notável pela ampla oferta de casas noturnas e bares especializados em 

gêneros musicais - como rock e música eletrônica-, e propostas de eventos diferentes – como festas temáticas ou 

com mistura de gêneros musicais  divididos por ambientes ou por horários de apresentação-, e, também do ponto 

de vista político e ideológico – como punks e skinheads.  

Do ponto de vista político e de manifestações festivas populares, é importante acrescentar que o Baixo 

Augusta, especialmente na Rua Augusta são espaços privilegiados do ponto de vista das manifestações políticas e 

protestos seja em função de questões amplas de importância nacional ou para a cidade de São Paulo - assim como 

a Avenida Paulista e a avenida da Consolação, nesse caso-; seja de grupos civis organizados em torno de questões da 
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própria região80; assim como, mais recentemente, é palco de grandes festas populares como shows e blocos de 

carnaval81 que representam e reforçam a diversidade de identidades do Baixo Augusta. 

                                                           
80 A Associação Cultural Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, é atualmente a organização de mais visibilidade em atuação na 

região. Fundada em 2009 -com a criação do bloco de carnaval de rua de mesmo nome – ver nota de rodapé seguinte-, por 

moradores, empresários e artistas de alguma maneira relacionados com a região, tem como objetivo “celebrar a diversidade” e 

manter o Baixo Augusta enquanto “território livre” para “manifestações culturais e boêmias”. Em 2017, oficializa-se como 

Associação Cultural de “caráter público, gratuito e democrático” e tem como missão “promover a cultura, desenvolver e apoiar 

iniciativas de ocupação gratuita das ruas e de transformação da cidade em um espaço mais humano e democrático e mobilizar 

a sociedade em torno dessas causas” (descrição da organização em rede social). Também em 2017, é projetado e construída 

uma sede para a ONG, chamada Casa do Baixo Augusta, na qual organizam-se atividades relacionadas à organização do bloco 

de carnaval de rua, bem como a Escola Livre, projeto que promove palestras, cursos e oficinas abertas para a comunidade, nas 

diversas áreas da economia criativa. Mais informações disponíveis em: 

<https://www.facebook.com/pg/academicosdobaixoaugusta/about/ >.  

81 No Baixo Augusta, diversos blocos de carnaval são representativos e relacionados a diversidade de grupos sociais existentes, 

sobretudo aqueles relacionados às causas LGBT assim como causas urbanas, em defesa do espaço público, por exemplo. Uma 

organização importante nesse sentido é a Associação Cultural Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta a qual promove o Bloco 

Acadêmicos do Baixo Augusta. Atualmente, o bloco tem o maior público estimado entre os blocos de carnaval de São Paulo. Em 

2017, foram registrados 500 mil foliões, já em 2018, foram estimados 1 milhão de participantes no desfile com tema “É proibido 

proibir”, em referência ao momento político nacional atual de crise. 
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Além disso, são notáveis grupos que se reúnem em torno de outras afinidades, como de skatistas e ciclistas 

em trânsito – geralmente sentido Praça Roosevelt -, ou mesmo consumindo em estabelecimentos da região; grupos 

reunidos em função da orientação sexual ou identidade de gênero, genericamente associados a comunidade LGBT82:  

A diversidade de referências utilizadas na composição do conceito e da estética do espaço vai 

encontrar respaldo na diversidade do público, social, cultural, sexual, comportamental, estética, assim 

como etária, que nela vai circular. É interessante observar, porém, que na medida em que a rua reflete 

algumas estruturas sociais e espacializa alguns padrões de comportamento também vai transforma-

los e desafiar suas lógicas. Evidencia-se, então, o caráter dinâmico da rua que se abre a novas formas 

de ocupação do espaço e diferentes formas de coexistência entre grupos sociais. (Pissardo, 2013, p. 

219) 

Desse modo, o que se evidencia é o caráter de sociabilidade e disputa pelo uso dos espaços em função da 

diversidade de sujeitos e grupos e de seus interesses ou motivações para frequentar o Baixo Augusta. Aqui é 

importante destacar que novos arranjos entre grupos diversos e seus padrões de comportamento, ancorados muitas 

vezes em influências culturais internacionais – sobretudo por gostos musicais ou orientação sexual, tem 

necessariamente uma associação com a dimensão espacial do Baixo Augusta, enquanto território que “dá lugares” 

para a expressão de tal diversidade e dinamismo. 

 
                                                           
82 Comunidade LGBT substitui o entendimento de comunidade gay, de modo a ampliar sua representatividade para outros 

grupos que compõe a diversidade sexual, referindo-se a: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, entre 

outros. 
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2.2 ALAMEDA DE HÉRCULES. SEVILHA. ESPANHA [OBJETO EMPÍRICO PARALELO] 

A Alameda de Hércules e o Mercado de Feria, localizados muito próximos um ao outro no setor norte da 

região central, compõem o recorte empírico eleito na cidade de Sevilha e serão brevemente contextualizados e 

descritos a seguir. Devido à sua localização, e ao conjunto de práticas socioespaciais observado, ambos 

desempenham importante papel simbólico na constituição da cidade, relacionando-se com a história da cidade, que 

conta com influências diversas de povos e culturas ao longo do tempo, e sobretudo a partir do século XIII (período 

católico), quando a cidade recebe seu nome atual: Sevilla83.  

  

                                                           
83 A história da cidade de Sevilla tem ligação direta com o Rio Guadalquivir, desde os primeiros assentamentos humanos 

registrados, e localização geográfica estratégica do continente europeu em relação aos continentes americano e africano. O 

nome deriva do termo fenício (pré-romano) Spal ou Ispal que significa “aquele que sustenta ou suporta” em referência ao 
assentamento humano que se fez sobre terreno plano e pantanoso, ao lado do Rio Guadalquivir. A localidade é um porto fluvial 

comunicado com o interior do continente por sua rede fluvial, e com ligação direta com o mar Mediterrâneo assim como acesso 

ao oceano Atlântico, desempenhando papel geopolítico decisivo em períodos históricos importantes no passado - como das 

grandes navegações. Durante nove séculos (séc II a.c.  a séc V d.c.), a região integrou parte do Império Romano quando a cidade 

foi nomeada Hispalis em 49 a.c. pelo imperador Julio César.  Em seguida, povos visigodos dominaram a região por cerca de três 

séculos, quando ocorreu a invasão árabe, no séc. VIII. Por oito séculos, a civilização árabe promoveu grande influência na 

constituição da cidade período em que a chamou-se Ishbiliya, período no qual foi construída a muralha, hoje quase que 

integralmente ausente, mas que delimita o atual centro histórico. No século XVIII, durante as Cruzadas, a cidade foi 

“reconquistada” por Reis Católicos, quando recebeu seu nome atual Sevilla, e foi reestruturada conservando certas 

características morfológicas até a atualidade – características como o desenho das ruas, grande parte das edificações religiosas 

e boa parte dos espaços livres da região central da cidade, intramuros. Durante as grandes navegações, desempenhou papel de 

centro econômico do Império Espanhol e, também localidade de onde se planejavam e se iniciavam viagens e expedições às 

Américas, assim como detinha todo o controle de riquezas provenientes do “Novo Mundo” que adentravam o continente.  
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1.Núcleo original no século VIIIa.C.    2.Conquista árabe no ano 1023d.C.  3.Núcleo árabe no ano 1107d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Núcleo católico em 1383d.C.| Laguna de Feria   5. Núcleo urbano em 1574d.C. | Alameda de Hércules 

 

 

     
 
   
 
  

Figura 32. Sequência histórica: transformação do núcleo urbano de Sevilha. Séc VII a.c. - séc. XVI d.c.  Fonte: modificado a partir de 
“La Alameda de Hércules y el Centro Urbano de Sevilla: Hacia un reequilíbrio del Casco Antiguo.” De Léon de Vela (2000) Ano: 2018. 
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A Alameda de Hércules é um importante espaço livre da cidade, assim como o mais extenso intramuros com 
cerca de 500 metros lineares por 60 de largura, que se localiza no setor norte do Casco Histórico, na região central. 
Originalmente construída no século XVI como um jardim público, amplo passeio arborizado, um dos primeiros da 
Europa, passou por inúmeras transformações em sua história em termos morfológicos e socioculturais, a serem 
explorados a seguir. 

O Mercado de Feria (ou Mercado de la Feria) por sua vez também localizado no mesmo setor norte é um dos 
edifícios comerciais mais antigos da cidade (séc XVIII), ainda que conte com reformas e ampliações ao longo do 
tempo. Construído na praça Calderón de la Barca, é faceado por dois importantes edifícios históricos: Palacio de los 

Marqueses de la Algaba e a igreja Omnium Sanctorum além de integrar parte do eixo comercial histórico mais antigo 
da cidade - Calle Feria.   

Tanto Alameda de Hércules - jardim público voltado ao lazer e ao ócio construído no século XVI-, quanto 
Mercado de Feria -  local de intercâmbio comercial especialmente de suprimentos desde o século XIII-, foram ao 
longo de séculos e seguem sendo atualmente espaços coletivos de amplo acesso e de sociabilização mantendo de 
certo modo suas funções originais respectivamente, desde os séculos XVI (Alameda) e XIII (Mercado).  

Devido a esse fato, portanto, ambos são lugares importantes de reforço e construção contínuos do 
imaginário coletivo sevilhano, por um lado. Por outro lado, também se apresentam como espaços em transformação 
devido a fenômenos e processos atuais globalizados aos quais estão suscetíveis – como especificamente 
gentrificação e turistificação84, permitindo uma discussão mais ampla e justificando sua eleição para análise na 
presente pesquisa. O recorte empírico, portanto, será considerado resultado de um mix e acúmulo tanto de 
manutenção de características quanto de rupturas e mudanças mais bruscas ao longo do tempo, seja no plano 
material seja no plano simbólico. 

                                                           
84 Ambos os processos Gentrificação e Turistificação são apontados como processos complexos que ocorrem na região, a partir 
de duas obras: “Cómo nació, creció y se resiste a ser comido el Gran Pollo de la Alameda: una decena de años de lucha social en 

el barrio de la Alameda. (2006) um compilado de textos e reflexões diversas em forma de manifesto em defesa à a Alameda de 
Hércules, organizado por Barber, Frensel e Romero. E, também, o livro originado a partir da tese de doutorado premidada de 
Ibán Díaz Parra:  ¿GENTRIFICACIÓN O BARBARIE? Disciplinamiento y transformación social del barrio de la Alameda de Sevilla de 
2014. Além disso, em trabalho recente, Díaz Parra, e Jover Báez (2017) discutem tais processos na Alameda de Hércules. Além 
disso, mobilizações e movimentos organizados atuais que denunciam tais processos embasarão a discussão. 
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Figura 33. Eixo Histórico-Monumental de Sevilha. Fonte: Autoria própria. Ano 2018. 
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 Figura 34. Patrimônio Histórico do Centro de Sevilha. Modificado a partir de PGOU (2006).  Fonte: Autoria própria. Ano 2018. 
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2.2.1 CONTEXTO URBANO | Inserção da Alameda de Hércules na cidade de 

Sevilha. 

O casco histórico da cidade de Sevilha, onde localiza-se o recorte empírico, é delimitado a oeste pelo Rio 
Guadalquivir e a leste pelo traçado da antiga muralha romana. De norte a sul, forma-se um eixo estruturante de 

espaços livres e icônicos da cidade que nos ajuda a entender e recuperar episódios de toda história da formação da 
cidade, desde sua época fundacional (século II a.c) até décadas recentes (final do século XX, início do século XXI) 
marcadas por planos e projetos urbanos que foram propostos para trabalhar questões relativas ao crescimento da 
cidade.  

No extremo norte do eixo formado, observa-se inicialmente a região da Cartuja onde realizaram-se grande 
parte das intervenções da Exposição Universal de 1992. Já no Casco Histórico - área central, localiza-se o recorte 
empírico – Alameda de Hércules e Mercado de Feria; e boa parte de localidades emblemáticas e pontos de interesse 
turístico do casco histórico (intramuros) conhecidos a nível nacional e internacional – entre eles: Plaza del Duque, 

Plaza Nueva e prefeitura, Plaza del Triunfo e Catedral. No extremo sul finalmente, observam-se as intervenções da 
Exposição Iberoamericana de 1929, entre pavilhões de diversos países e a Plaza de España.  

Outra diferenciação importante é entre os dois setores reconhecidos no centro histórico de Sevilha: o norte 
e o sul, os quais historicamente diferenciarem-se devido à acentuação de diferenças socioespaciais.  O setor sul 
refere-se à porção do centro urbano a qual se desenvolveu plenamente abrigando ativistas comerciais e turísticas 
de maior destaque e aceitação. Já o setor norte conhecido como também como Alameda-San Luis, é onde localiza-
se o recorte empírico. Historicamente, refere-se à área onde instalaram-se estratos mais modestos da população e 
ao longo das décadas, a zona da Alameda passou a ser conhecida como “área em decadência” tanto pelo aspecto 
morfológico, - de degradação edilícia-, quanto sociocultural – de perda de população e esvaziamento de 
frequentadores, características acentuadas sobretudo devido a transformações durante o período franquista, pós-
guerra civil e antes da redemocratização-, entre as décadas de 1930 a 197085. 
 

                                                           
85 Durante um extenso período, entre as décadas de 1930 e 1970, portanto, a região passa a ser objeto de “certo esquecimento 
urbanístico”, ausência de políticas e ações de manutenção dos espaços construídos e dos usos, resultando em expressiva 
decadência do ponto de vista de perda de população, redução de manifestações populares e deterioração do conjunto edificado: 
desaparecem locais vinculados ao flamenco, centros de organização de luta social, corrales de vecinos, oficinas de artesãos e 
artistas. Entretanto, apesar desta evidente decadência, a identidade popular do espaço (incluindo sua estigmatização) nunca se 
extinguiu do imaginário sevilhano. 
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Figura 35. Modificado a partir de Mapa de 
Paróquias históricas de Sevilha do Século XIII 
(Sarabia Sánchez, 1998) Fonte: Autoria 
própria. Ano:2018. 
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2.2.2 CONTEXTO HISTÓRICO | Transformações morfológicas e socioculturais 

ao longo dos séculos. 

Em 1574, a Alameda de Hércules é construída como jardim público extenso sobre área conhecida como 

Laguna de Feria, resultado de dessecamento do antigo braço Rio Guadalquivir, porém ainda suscetível a 

inundações86. A então Alameda de Hércules de la Feria nasce, portanto, como resultado obra de drenagem e 

saneamento para controlar as frequentes inundações. Além disso, tal espaço foi construído com a finalidade de 

embelezamento caracterizando-se como local de passeio e ócio não apenas da nobreza sevilhana – para quem foi o 

espaço foi concebido, mas frequentado por diversos grupos sociais variados87. A partir de então, o espaço se torna 

objeto de inúmeras obras de renovação e embelezamento, por um lado, ao mesmo tempo em que foi cenário de 

disputas e lutas sociais ao longo dos séculos, consolidando-se como um espaço urbano de alta referência simbólica 

para toda a cidade.   

                                                           
86 Historicamente, as primeiras Alamedas, foram realizadas para estabilizar solos instáveis, evitar inundações ou amenizar danos 

de inundações. Além disso a estratégia urbana de inserção de elementos naturais e melhorar o conforto ambiental em espaços 

urbanos, especialmente em termos de temperatura e qualidade do ar-, plantando-se árvores e propondo espaços ajardinados 

de extensão maior que que as praças. As Alamedas foram uma solução urbana amplamente empregada ao longo do século XIX 

tanta em cidades da Espanha quanto em países da América Latina, geralmente ligadas à cultura hispânica. Na Andaluzia, mais 

de 50 Alamedas foram construídas até o século XIX, e ao menos 10 antes do século XVI, como a própria Alameda de Hércules. 

(Delegación de Hábitat Urbano, 2017) 
87 Do ponto de vista simbólico em relação à forma do espaço, historicamente, em muitas cidades da Espanha e em países da 

América Latina, Alamedas e plazas mayores comparecem representando modelos diferentes de espaços urbanos que carregam 

consigo usos e simbolismos distintos. Plazas Mayores estão comumente associadas a instituições como a Igreja e o Estado, 

representando nitidamente o poder de tais instituições. Alamedas, por sua vez, orientam-se de modo a abrigar diversas 

manifestações lúdicas populares (como desfiles, carnavais, feiras, procissões). (Delegación de Hábitat Urbano, 2017) 
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Em sua primeira configuração, formato mais tradicional88, a Alameda possuía uma grande rua central com 

três fontes ornamentais, fileiras de árvores e sistema de recolhimento de água fluvial. No extremo sul, instalaram-se 

duas colunas romanas, originalmente localizadas na Calle Mármoles, coroadas por duas esculturas de Diego de 

Pesquera: Hércules e Júlio César89. A próxima grande remodelação ocorre em 1765, quando se instalam três novas 

fontes e se repõe o conjunto arbóreo, além da instalação e outras duas colunas romanas, no extremo norte da 

Alameda, de modo a estabelecer a simetria em relação ao outro extremo. Referidas colunas recebem como coronário 

dois leões que carregam um o escudo da cidade de Sevilla e outro o escudo da Espanha.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 36. Extremidade Sul da Alameda de 
Hércules. Autor Anônimo. Fonte: Coleção 
Abelló. Ano: 1650. 

                                                           
88 Espaços ajardinados chamados de Alamedas foram amplamente difundidos por toda Espanha como um modelo de espaço 
urbano o qual contemplou o hábito social de passear para relacionar-se e manteve-se ativo até hoje. Por toda Andaluzia, 
construíram-se muitas Alamedas, e como muitas ganharam notoriedade, passou-se a empregar o termo para variadas formas 
de espaços livres urbanos, não somente aos passeios arborizados amplos, mas também a praças, jardins e passeios menores. 
(Delegación de Hábitat Urbano, 2017) 
89 As representações das esculturas de Pesquera, referem-se: a Hércules, enquanto o fundador mitológico da cidade e Julio 
César, enquanto o responsável pela construção das primeiras muralhas da cidade. 
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Figura 37. Extremidade Norte da 
Alameda de Hércules Fonte: Sevilla 
Eterna. Ano 1810. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Extremidade Sul da Alameda 
de Hércules. Fonte: ABC Sevilla. Ano: 
1870. 
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Figura 39. Planos antigos de Sevilha. Recorte Alameda de Hércules e Mercado de Feria. Sequência Histórica. Fonte: Urbanismo 
Histórico. Planos y grabados históricos de la ciudad de Sevilla. Colección Histórica (1771-1918). 
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Além da Alameda e Hércules, o setor norte do casco histórico abriga também o primeiro enclave comercial 

histórico da cidade90: a Calle Feria, na qual a função comercial mantém-se ativa desde o século XIII, quando se instalou 

um dos mercados mais antigos da cidade inicialmente em forma de feira ao ar livre, localizado na Plaza Calderón de 

la Barca (também conhecida como Plaza de Feria) delimitada: pela Calle Feria, pelo Palácio Marqueses de la Algaba91 

e pela Igreja Omnium Sanctorum92. No ano de 1719, constrói-se o Mercado de Feria, edifício construído como 

benfeitoria que passa a abrigar a feira livre já existente. O Mercado passa por reformas e ampliações nos séculos 

seguintes, e recentemente é objeto de remodelação no ano de 2014, conferindo-lhe sua atual conformação. 

Entre os séculos XVIII e XIX, a Alameda de Hércules é objeto de diversas reformas como partes de planos 

urbanos, em conjunto com planos em relação aos dias de hoje. Nesse período: são removidas fontes e muitas 

árvores; são instalados quioscos – instalações que comercializavam bebidas como refrescos e vinho, mais tarde 

removidos; é instalado mobiliário público em alguns pontos do espaço; além de outras mudanças na fisionomia do 

espaço. Na década de 1930, o espaço perde seu caráter morfológico unitário com a construção de duas ruas 

perpendiculares ao traçado original além de uma via de circunvalação, fragmentando o espaço em três setores 

circundados por vias motorizadas.  

                                                           
90 Juntamente com a Calle Feria e a feira livre realizada na Plaza de Feria, ocorria também semanalmente o mercado de pulgas 
conhecido como El Jueves (em referência ao dia de sua realização: às quintas-feiras) ainda ativo e muito frequentado em 
localização próxima, cerca de 200 metros à frente na mesma rua.  
91 Casa Palacio construída em estilo mudejár em 1474, foi residência dos Senhores de Algaba até o século seguinte. Já foi usado 
como Teatro Hércules, ou Teatro de Feria, em seguida como sede de Associação de Vizinhos e como Cinema de Verão (Cine 

Arrayán). Foi objeto de reforma e reabilitação integralmente entre 1998 e 2002 pela Gerencia de Urbanismo da prefeitura de 
Sevilha, com verba proveniente de fundos europeus do Plan Urban (1994). Hoje abriga um centro de arte Centro del Mudéjar e 
a sede de uma organização civil, a Delegación de Participación Ciudadana. 

92 A igreja Omnium Sanctorum foi construída no ano de 1249, em estilo gótico-mudejár no contexto da Conquista da cidade de 
Sevilha pelos reis católicos. Neste contexto, a igreja foi construída sobre uma mesquita árabe destruída, e, até hoje, se mantém 
um dos templos mais antigos da cidade.  Assim como a Catedral de Sevilha e outros templos antigos da cidade, conserva a torre 
de origem árabe da antiga mesquita - o minarete-, convertido em campanário da igreja atual. 
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Figura 40. Espaço central da Alameda. 
Fonte: Postales y fotos antiguas de 
Sevilla. Ano: 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Extremidade Sul. Espaço 
central da Alameda. Fonte: ABC 
Sevilla. Ano: 1988. 
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Figura 43. Quiosco na 
área leste. (à direita) 
Autor Charles López. 
Fonte: Postales y fotos 
antiguas de Sevilla. 
Ano: 1928. 

Figura 42. Público 
frequentador em quiosco. 
(à esquerda).  Fonte: ABC 
Sevilla. Ano: Séc XX. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Extremidade 
Sul. Quiosco (centro, à 
direita) e arvores 
cortadas. Fonte: Postales 
y fotos antiguas de 
Sevilla. Ano: Século XX. 
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Durante todo o século XX, são propostos diversos planos urbanísticos na cidade de Sevilha ao longo dos anos, 

muitos com ações voltadas diretamente à área do recorte empírico-, que buscaram controlar e planejar o 

crescimento da cidade com destaque ao problema da mobilidade urbana em relação ao núcleo histórico. Além disso, 

dois megaeventos internacionais (1929 e 1992) induziram e aceleraram transformações urbanas importantes, tanto 

morfológicas quanto socioculturais. 

Em 1929, após quase duas décadas de debates, a Exposición Ibero Americana trabalha questões a respeito 

do crescimento da cidade nas primeiras décadas do século. Em seguida, periodicamente, os planos PGOU (Plan 

General de Ordinación Urbana) de 1946, 1963 e 1987 seguem atualizando e trabalhando questões urbanas relativas 

ao crescimento da cidade promovendo ações coordenadas de reestruturação urbana. É importante destacar que 

especialmente, a partir do PGOU de 1987, assim como os projetos e as revisões deste plano e dele recorrentes, 

influenciam diretamente nas transformações morfológicas e socioculturais deste setor da cidade e do recorte 

empírico nele inserido. 

Em conjunto com o PGOU 1987, celebra-se a Exposición Universal de 1992, com tema “A Era do 

Descobrimentos”, que funciona como ferramenta para a execução de grandes obras e ações urbanísticas previstas 

em toda a cidade. Esse conjunto de ações, promovido pelo Estado em parceria com a iniciativa privada, 

especialmente mercado imobiliário, teve como principal objetivo “colocar a cidade de Sevilha no mapa”, ou seja, 

construir uma imagem de cidade em nível nacional e internacional, induzindo obras e transformações significativas 

por toda a cidade, a médio-longo prazo, durante as duas décadas seguintes. 

Segundo Diáz Parra (2014), os projetos se bifurcaram em dois âmbitos: os planos específicos para a Alameda 

de Hércules e seu entorno imediato, baseados na reordenação desse espaço livre, e a operação sobre o espaço 
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residencial entre as ruas San Luis e Feria, a qual foi a operação mais relevante realizada na cidade de Sevilla na 

segunda metade do século XX. Do ponto de vista histórico, após diversas tentativas frustradas ao longo das décadas, 

representou o êxito da execução do PGOU (1987), viabilizado pela Exposição de 1992. 

Em seguida à Expo 92 - e como ação coordenada em nível de ação local-, no ano de 1994, propõe-se o projeto 

Urban San Luis-Alameda de Hércules, um plano de reabilitação integral dos três bairros considerados “mais 

degradados” no setor norte do Casco Histórico de Sevilla, sendo eles: San Julián, Feria e Macarena, financiado por 

capital europeu. A região em questão é alvo de projeto de tal natureza uma vez que sua localização é estratégica 

para a valorização de áreas da cidade: entre a Cartuja, recinto da Expo 92 e a porção valorizada do centro histórico, 

o setor sul. Como ação integrante de uma série de concursos de projeto para diversos espaços localizados nesse 

setor norte, entre outros, o projeto Urban promove a reabilitação do antigo Palacio Marqueses de la Algaba, ao lado 

do Mercado de Feria assim como a realização de concurso público para remodelação da Alameda de Hércules, 

lançado no ano de 2004, que lhe conferirá sua forma atual.  

Em 2005, é inaugurada a nova Delegacia de Polícia Nacional, localizada na parte norte da Alameda de 

Hércules, sendo projeto e obra decorrentes de concurso público, contribuindo para a construção de uma percepção 

do espaço enquanto “ordenado e seguro” vinculada à nova imagem da Alameda que se buscava construir por meio 

de um conjunto de ações diversas e coordenadas. Neste mesmo ano, como resultado do concurso público para 

remodelação da Alameda de Hércules em si, vence a proposta do escritório Martínez Lapeña-Torres Arquitectos 

(Barcelona-Espanha). As obras principais de remodelação da Alameda iniciam-se em 2007 e são concluídas em 2009, 

contando com ajustes e manutenção de alguns equipamentos, posteriores. O Mercado de Feria, recentemente sofre 

uma remodelação parcial e ganha novos usos a partir de 2014. Tais renovações, juntamente com outras, acarretarão 

em novos traços em termos materiais e simbólicos, a serem discutidos em seguida. 
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2.2.4 IMPORTÂNCIA SIMBÓLICA | Alameda de Hércules 

Todo espacio humano tiene, junto con su existencia material y estadísticamente analizable, una 

existencia simbólica y esta tiende a ser especialmente rica en los barrios históricos. Apesar de las 

décadas de declive y de la cierta marginación que el espacio social y material llegó a alcanzar, el sector 

norte del casco y, en especial, el paseo de la Alameda de Hércules, siempre contó con un tremendo 

valor simbólico en el conjunto de la ciudad. Espacio de múltiples significados para diferentes colectivos, 

pero valorado de una forma u otra por el conjunto de la población, nunca dejó de ser un enclave con 

cierto potencial, pues aunaba una parte importante de la historia de las clases populares sevillanas, al 

mismo tiempo que suponía un centro de producción cultural de cierta relevancia. En términos 

generales, en este ámbito reside una buena parte del patrimonio histórico de la ciudad y de la propia 

identidad de la misma. (Diáz Parra, 2014, p.52) 

A Alameda de Hércules sempre foi palco de grandes festas e manifestações populares em geral, entre 

eventos religiosos e laicos93, e apesar de haver construída para a elite, desde sua origem, o espaço é vinculado ao 

ócio e lazer, especialmente no período noturno. Desse modo até hoje a Alameda de Hércules ocupa um espaço no 

imaginário sevilhano como “centro de cultura popular”. 

Ao longo do século XX, as manifestações populares mantiveram-se presentes nos espaços urbanos da cidade 

de modo constante, enquanto que boa parte das expressões de origem laica, como os carnavais, a produção cultural 

                                                           
93 Além de carnavais, na Alameda eram celebradas as festas populares que deram origem à Feria de Abril, e, também algumas 
das principais procissões da Semana Santa.  Juntas, Feria de Abril e Semana Santa, são conhecidas como Festas de Primavera e 
caracterizam-se como as principais celebrações da cidade ao longo do ano, tanto em termos simbólicos quanto 
economicamente. 
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ligada ao flamenco94, sofreram declínio considerável no período compreendido entre a guerra civil espanhola 

(década de 1930) e o período ditatorial (até a década de 1970). Especialmente, foram abolidas festas carnavalescas 

assim como estabelecimentos ligados a expressões artísticas teatral e musical - “cafés cantantes, cines de verano, 

teatros, quioscos y espectáculos callejeros”, além de casas e estabelecimentos voltados à prostituição, quando há 

incremento expressivo da atividade na região. 

Para Diáz Parra (2014), outra ligação histórica do espaço da Alameda é sua vinculação à identidade obreira 

e de luta social bem como de resistência ao período da ditadura. Enquanto a Alameda em si sempre foi associada 

“ao espetáculo e à festa” seu entorno residencial foi habitado pelas camadas populares, sobretudo em edifícios 

coletivos residenciais, casas pátio95. A região também abrigou uma série de edificações industriais, como armazéns, 

fábricas e oficinas. Devido a isso, no início do século XX foi palco de organização entre trabalhadores de protestos e 

greves por melhores condições de trabalho. 

A partir da década de 1970, após o período franquista, voltam a aparecer manifestações culturais 

significativas e elemento chave para posterior regeneração da vivacidade do espaço, incluindo numerosas atividades 

e expressões festivas populares, tanto religiosas quanto laicas. Em período posterior, durante a redemocratização 

do país, tenta-se recuperar os carnavais, volta-se a reivindicar a Alameda como local de manifestação da cultura 

                                                           
94 A Alameda de Hércules sempre esteve vinculada a produção cultural do flamenco onde nasceram e frequentaram artistas 
reconhecidos, e até hoje a região tem núcleos importantes. 
95 Corrales ou patios de vecinos foram o tipo de residência multifamiliar mais representativo dos trabalhadores desde final do 
século XIX até início do século XX na cidade de Sevilha. Esses edifícios geralmente eram antigas casas-palácio, casas-pátio ou 
antigos conventos adaptados ao uso residencial multifamiliar de classes trabalhadores. Geralmente possuíam um pátio central 
de uso coletivo, onde comumente havia uma fonte de água e realizavam-se tarefas domésticas, atividades de sociabilização 
entre moradores e inclusive manifestações lúdicas e artísticas. 
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flamenca, celebrando-se uma série de eventos e inclusive reformas do espaço físico para incluir estátuas e 

homenagens a alguns artistas e ícones da cultura popular sevilhana.  

Nesse momento, na década de 1980, aponta-se o auge da degradação do ponto de vista de sua “existência 

física” – do patrimônio edificado somada à perda de população. Nesse período destaca-se o conjunto de aspectos 

que levou à marginalização do espaço: grande número de atividades ilícitas – como prostituição, comercialização de 

drogas ilícitas, compra e venda de objetos roubados; mendicância e considerável perda de população; má 

conservação edilícia e ocupações irregulares de edificações (para moradia ou pelo fenômeno Ocupa, numa 

associação entre artistas e outros moradores atuando em favor de terceiros); entre outros. Somado aos aspectos 

apresentados, o evidente abandono pelo poder público – atuação do Estado pela ausência de ações de manutenção 

do espaço-, gera conteúdo ao discurso de estigmatização da área que irá embasar planos e ações urbanísticas que 

promoverão o disciplinamento do espaço e mudanças profundas a partir da década de 1990.  

Entretanto, neste mesmo período, a Alameda e seu entorno seguem “vivos” no que diz respeito a sua 

“existência simbólica” localmente e para toda a cidade, sendo o maior exemplo dessa época o surgimento e 

consolidação de um mercado de pulgas ao ar livre96, que ocorria semanalmente aos domingos. Esse mercado foi, 

                                                           
96 Inicialmente de flores e antiguidades, este mercado torna-se o principal evento de sociabilização de caráter heterogêneo, e 
consolida-se ao longo dessa década. Espacialmente, amplia-se até ocupar a extensão de toda Alameda, com cada vez mais 
adesão de público - muito variado-, diversificam-se os postos de venda para todo tipo de produtos – objetos de segunda mão, 
artesanato, antiguidades, discos, roupas, e inclusive de objetos roubados e itens de comercialização ilegal, como documentos 
de todo tipo. Além disso, a ele somam-se postos de organizações civis e coletivos políticos com publicações e espaços para 
discussão. Em 2002, após diversas tentativas de remoção e disciplinamento, pelo poder público, ainda que com muitas ações de 
resistência popular, o mercado é “removido” do espaço da Alameda de Hércules, voltando a organizar-se e a ocorrer em região 
afastada do centro da cidade, especificamente em zona esvaziada da Expo92, na Cartuja, ao lado de um canal fluvial, hoje o 
mercado é conhecido como “Charco de la Pava”. Outro mercado de pulgas tradicional, El Jueves, que ocorre em local próximo 
também sofreu ações e tentativas de remoção, porém resiste e segue acontecendo até os dias de hoje. 
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portanto, local de sociabilidade intensa, por sua diversidade e frequentação massiva, em grande medida, capaz de 

caracterizar a “atual fisionomia” da Alameda de Hércules em termos da população que vive e frequenta, tornando 

praticamente impossível clara distinção entre “os novos e os velhos” moradores e frequentadores. 

Segundo Diáz Parra (2014), mercado de pulgas configura-se como um espaço chave para sociabilidade onde 

encontravam-se: antiga classe trabalhadora de poder aquisitivo mais baixo, senhoras idosas de classe média, e 

visitantes de toda a cidade. A própria percepção do impacto do mercado, por grupos distintos varia muito: 

documentos oficiais e a mídia destacavam seu caráter marginal e ilícito, ao mesmo tempo, para moradores antigos, 

converte-se em espaço e atividade tradicional da zona, muitos relatos apontam para a abertura de novos 

estabelecimentos a partir da realização do mercado, com a atração de frequentadores e públicos variados à área. 

Relata-se que muitos dos “novos moradores” da década de 1990, tem como primeiro contato com a zona, a própria 

frequentação do mercado de pulgas.  

Multiplicam-se visitantes, especialmente adolescentes e jovens que passam a frequentar o setor norte do 

centro histórico pela primeira vez devido a atividade. Junto a perfis variados de frequentadores/moradores começam 

a somar-se e visibilizar-se identidades culturais antes alheias a área, como movimentos juvenis contraculturais e 

comunidade gay. 

Neste momento a atividade comercial e de serviços ligada ao ócio, noturno especialmente, ganha espaço, e 

a administração pública facilita o processo fornecendo licenças de funcionamento.  Inúmeros bares e cafés com foco 

em público boêmio e artístico abrem nessa época, ao mesmo tempo, reduz-se visivelmente a atividade de 

prostituição, assim como os bares e locais frequentados pela classe trabalhadora de outrora vão dando lugar a novos 

estabelecimentos “da moda”. Diáz Parra (2014) afirma que na década de 1990 predomina uma “estética alternativa 
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e juvenil” ao então “novo” enclave de ócio devido à atração de público jovem, especialmente de estudantes 

universitários, sendo frequentada enquanto reduto de liberdade em pleno no centro da cidade. 

O caráter alternativo da Alameda, nesse período deve-se aos aspectos culturais citados, mas também a 

popularização de certas práticas como: a compra de bebidas e comida em alguns estabelecimentos para serem 

consumidos no espaço urbano por grupos de jovens, logo nomeada como botellón97 e alvo de disciplinamento até 

hoje. Além disso, observa-se também a organização de grupos políticos de esquerda que passam a frequentar a área, 

assim como estruturam-se outros grupos politizados entorno de reivindicações para o próprio bairro e de melhoria 

de espaços livres, como a Alameda, como associações de moradores.  

2.2.5 PROCESSOS SOCIOESPACIAIS atuais no setor noroeste do centro 

histórico de Sevilha. 

Segundo Diáz Parra (2014), o espaço compreendido entre Alameda e San Luis é o epicentro de um enorme 

processo de requalificação que contemplou quase todo o quadrante noroeste de centro histórico de Sevilha, 

compondo uma área muito extensa se comparada com a média dos cascos históricos de outras cidades europeias. 

Para ele, a Alameda de Hércules e o entorno residencial de San Luis são um caso especialmente relevante de área 

onde se nota o processo de gentrificação de relevância a nível local -com características muito particulares e valores 

                                                           
97 Botellón é considerado um fenômeno que surgiu na década de 1990, na Espanha, no qual uma grande quantidade de jovens, 
organizados em grupos, vai ao espaço urbano para consumir grandes quantidades de bebidas alcóolicas – compradas em 
estabelecimentos com preços acessíveis. É uma prática de sociabilização ancorada na interação entre os indivíduos em rodas de 
conversa e de música, sempre associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Essa prática envolve normalmente o deslocamento 
desses grupos pelos espaços assim como a permanência em locais públicos, seja usando mobiliário público como bancos e 
anteparos seja utilizando o próprio solo, de calçadas e praças. 
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próprios da área-, e ao mesmo tempo extremamente similar a outras em outros locais do mundo, inserindo-se em 

dinâmicas globais.  

Do ponto de vista de substituição de população, na situação da Alameda, diferentemente de outras áreas, 

para Diaz Parra (2014), a dualidade velhos-novos é insuficiente para explicar o processo de gentrificação por ele 

defendido. Ao longo do tempo a Alameda foi um espaço que atraiu grupos muito diversos, em períodos distintos, de 

modo que “novos e velhos moradores” são difíceis de distinguir. Admite-se que são identificáveis: famílias mais 

humildes que sempre viveram de aluguel; uma população que se mudou para a área nas últimas duas décadas, é 

proprietário de seus imóveis e são profissionais de renda mais alta; assim como outros grupos que culturalmente 

não se encaixam em nenhum dos dois perfis. 

Além disso, outro aspecto polêmico é a atuação do Estado, poder público, que interferiu no espaço de “modo 

ambivalente”. Segundo Diáz Parra (2014), na Alameda o Estado atuou tanto para promover os interesses do mercado 

imobiliário, mas também, em muito menos casos, cedeu a pressões e reivindicações populares para “corrigir” 

consequências negativas de suas próprias intervenções. Além disso a “intervenção transformadora” justificou-se 

plenamente devido ao nível de degradação do espaço alcançado na década de 1980 – decadência demográfica e 

deterioração do conjunto edificado, ancorado no discurso de marginalização e estigmatização. 

Entretanto, sem dúvidas, o poder público foi protagonista no momento de iniciar a transformação da 

Alameda de Hércules e entorno. Do final dos anos 1970 até a primeira década do século XXI, promovem-se projetos 

com o objetivo de reconfiguração do espaço, considerando-o um elemento chave em relação ao planejamento geral 

de toda a cidade. Além disso, atuação do poder público em termos sociais, aparece para ele sob duas vertentes: a 
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policial (de repressão e controle) e assistencial (por meio de políticas de “auxílio” a grupos socialmente mais 

vulneráveis). 

O que de fato ocorreu foi a construção e instrumentalização de um discurso, pela administração pública e 

pela elite social de que era fundamental uma intervenção pesada para “recuperar” o espaço. Para Diáz Parra (2014), 

se tratava de uma escolha entre “gentrificação ou barbárie”, impondo como consequência lógica e única as ações 

naquele espaço realizadas, de modo que nesse espaço, foram aplicadas ou esteve relacionado a grande parte das 

estratégias de renovação urbana promovidas na cidade de Sevilla através de planos e projetos urbanísticos já 

brevemente apresentados. 

Por outro lado, segundo Diaz Parra (2014) e também do documento compilado em forma de livro “Cómo 

nació, creció y se resiste a ser comido el Gran Pollo de la Alameda: una decena de años de lucha social en el barrio de 

la Alameda” (2006), desde a década de 1970 grupos diversos organizaram-se em torno da defesa do espaço e 

denunciaram: especulação imobiliária, expulsão e substituição de populações, sendo que muitas vezes esses sujeitos 

não eram as “vítimas” do referido processo, mas sim outros mais vulneráveis, a esse tipo de ação associam-se por 

exemplo ao fenômeno Ocupa - reconhecido por ações de ocupação de edifícios por grupos diversos  para evitar a 

expulsão de seus moradores originais, muitas vezes associando-se à atividade artística. 

Assim, para Diáz Parra (2014) tornou-se complexo afirmar até que ponto “ativismos” em defesa de grupos 

vulneráveis, assim como reivindicações por melhorias no espaço físico, não acabaram agindo como instrumentos 

facilitadores de gentrificação por mecanismos diversos. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

162 
 

2.2.3 REMODELAÇÕES MAIS RECENTES | Alameda de Hércules e Mercado de 
Feria nos anos 2000. 

ALAMEDA DE HÉRCULES | 2009-ATUAL 

Principal característica projetual da última grande intervenção na Alameda de Hércules foi tornar quase toda 

a superfície para uso de pedestres, restringindo novamente o acesso de veículos motorizados a poucas ruas, de 

velocidade reduzida. A superfície, antes coberta por albero98, pavimentação foi inteiramente pavimentada com 

blocos intertravados, onde instalaram-se: três fontes no solo com dispersores programados para umidificação 

periódica do espaço e efeito lúdico, marquises e algumas pequenas edificações para uso comercial (quioscos) 

distribuídas ao longo da extensão do espaço – associadas a dois quioscos pré-existentes, novas linhas de mobiliário 

urbano, além de duas faixas de circulação de uso preferente para ciclistas e outra para pedestres. O conjunto arbóreo 

foi mantido e ampliado. Dois parques infantis não contemplados pelo projeto foram instalados após reivindicação 

civil, dos moradores da região. 

 
Figura 45. Proposta de remodelação da Alameda de Hércules. Fonte: Martínez Lapeña-Torres Arquitetos. Ano:2005. 

                                                           
98 Albero é um tipo de terra amarelada, geralmente usada na cobertura de jardins e passeios quanto em plazas de toros. 
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Figura 46. Alameda de Hércules antes da remodelação. Ortofoto e levantamento em planta de Martinez Lapeña-Torres Arquitetos de 2005. 
Fonte: Autoria própria. Ano: 2018. 
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Figura 47. Alameda de Hércules depois da remodelação. Ortofoto (2011) e proposta em planta de Martinez Lapeña-Torres Arquitetos (2005). 
Fonte Autoria Própria. Ano: 2018  
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Figura 49. Extremidade norte da Alameda de Hércules. Trecho central. Delegacia de Polícia Nacional ao fundo (centro). Colunas romanas ao 
fundo (direita).  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 48. Extremidade norte da Alameda de Hércules. Trecho central. Colunas romanas (primeiro plano, à esquerda). Parque infantil ao 
fundo (centro). Extensão da Alameda em sentido sul (direita).  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 50. Metade da extensão da Alameda de Hércules. Trecho central. Linha de mobiliário urbano (à esquerda). Faixa de circulação de 
pedestres (centro). Ciclofaixa, faixa de circulação de emergência, via motorizada (à direita).  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 51. Metade da extensão da Alameda de Hércules. Trecho central. Marquises e linha de mobiliário urbano (à esquerda). Faixa de 
circulação de pedestres (centro). Exposição temporária. (à direita).  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 54. Extremidade sul da Alameda de Hércules. Trecho central. Colunas romanas ao centro. Ônibus passando em via motorizada ao 
fundo.  Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 53. Extremidade sul da Alameda de Hércules. Pedestres e ciclistas em trânsito durante a semana. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 

Figura 52. Extremidade sul da Alameda de Hércules. Feira temática romana durante o final de semana. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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MERCADO DE FERIA E LONJA DE FERIA| 2014-ATUAL 

O Mercado de Feria em sua atual configuração é composto por dois pavilhões separados por uma rua interna, 

sendo cada um deles formado por duas naves retangulares e coberturas de duas águas. A nave com acesso pela Calle 

Feria possui postos de frutas e verduras, açougues, padarias, postos de plantas e flores, postos de embutidos, massas 

frescas e produtos ibéricos, além de um posto de instalações elétricas e iluminação. 

Já a nave com acesso pela Plaza Calderón de la Barca, é objeto de reforma em 2014 a partir de projeto 

arquitetônico que mantém postos de peixaria já existentes e passa a abrigar majoritariamente bares e restaurantes 

especializados em tapeo99. A forma gestão assumida por esse edifício é de um mercado gastronômico100. Grande 

parte do edifício passa a ser ocupado por um grande estabelecimento comercial chamado Lonja de Feria101 - cujo 

nome remete mercados antigos de reunião de comerciantes e realização atividade comercial-, é formado por postos 

de culinária variada. O sistema é de compra de tickets - de porções de comida e bebidas-, em um caixa único e depois 

se escolhe entre as opções disponibilizadas: um posto central de comida espanhola tradicional e outros de culinárias 

variadas - como comida mexicana e japonesa. Pode-se comer na parte interna ou nas mesas externas na praça 

Calderón de la Barca. 

                                                           
99 Tapeo refere-se ao costume secular espanhol de comer e sociabilizar através do consumo de pequenas porções de comidas 
variadas, geralmente acompanhadas de bebidas. Tapas, por sua vez, são aperitivos e pequenas porções de comida servidos em 
bares e restaurantes.  
100 Esta “nova forma” é assumida por diversos mercados a partir de reformas de edifícios históricos “degradados”, geralmente 
em áreas em processo de valorização e ligadas ao turismo, como os centros históricos. Esses estabelecimentos são cada vez 
mais presentes em cidades europeias assim como em cidades turísticas em diversos países do mundo. Um exemplo relevante é 
o conjunto de mercados financiados pela empresa TimeOut, que tem estabelecimentos Gastronomic Markets nas cidades de 
Lisboa (Portugal), onde localizava-se o antigo Mercado da Ribeira inaugurado em 2014, e outros três mercados a serem 
inaugurados nas cidades de Miami, Boston e Chicago (EUA). O “conceito” desse modelo de negócio é “criar experiências culturais 
e gastronômicas a partir de projetos com curadoria editorial”. Mais informações no site: <http://www.timeoutmarket.com/> 
101 O website do estabelecimento Lonja de Feria - <http://www.mercadodeferia.com/>- leva o nome de Mercado de Feria, em 
referência ao edifício e usos históricos como um todo, criando certa ambiguidade de entendimento. Outro estabelecimento de 
modelo semelhante também em Sevilla, é o mercado gastronômico Lonja de Barranco, localizado também no centro histórico, 
às margens do Rio Guadalquivir. Mais informações no site: <http://www.mercadolonjadelbarranco.com/>. 

http://www.mercadodeferia.com/
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Figura 55. Século XX e anos 2000. Mercado de Feria (plano intermediário). Praça Calderón de la Barca (primeiro plano). Igreja Omniun 
Sanctorum (plano de fundo). Fonte: ABC Sevilla. Ano: 2005. 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

170 
 

Figura 56. Dia e Noite no Mercado de Feria. Praça Calderón de la Barca. 
Fachada de acesso à Lonja de Feria. Manhã, tarde, noite, madrugada 
(de cima para baixo). Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 59. Mercado de Feria. (de cima para baixo) Praça Calderón de la Barca, fachada principal do Palácio Marqueses de la Algaba (ao 
fundo) e acesso a Lonja de Feria (à direita). Lateral do Mercado de Feria, acesso lateral, ao fundo: praça Calderón de la Barca ( 
Figura 57. Mercado de Feria. (Lateral do Mercado de Feria, acesso lateral, ao fundo: praça Calderón de la Barca (à esquerda), igreja Omnium 
Sanctorum (ao centro) e Calle Feria (à direita). Fonte: Autoria própria. Ano:2017. 

Figura 58. Mercado de Feria. Praça Calderón de la Barca, fachada principal do Palácio Marqueses de la Algaba (ao fundo) e acesso a Lonja 
de Feria (à direita). Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 60. Mercado de Feria. Área interna lateral da Lonja de Feria, centro-esquerda posto de comida espanhola e centro-direita peixaria 
do Mercado de Feria. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 61. Lonja de Feria. Interior do edifício reformado em 2014. Caixa para aquisição de tíquetes, postos de comida japonesa e mexicana, 
à esquerda. Posto central de comida espanhola, no centro. Peixaria, ao fundo. Postos de comida internacional e drinks, à direita. Montagem 
fotográfica. Fonte: Autoria própria. Ano: 2017. 
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Figura 62. Página inicial do website do estabelecimento Lonja de Feria (printscreen) Fonte: <http://www.mercadodeferia.com/> Ano: 2017. 
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2.3 REFLEXÕES CRUZADAS | PARTE 2  

TRANSFORMAÇÕES MORFOLÓGICAS E SIMBÓLICAS NA CONFORMAÇÃO DE 
ESPAÇOS URBANOS 

2.3.1 Baixo Augusta – São Paulo: território em transformação  

A partir dos anos 2000, no contexto de processos de valorização do solo urbano e de mudança nos e dos 

grupos sociais que frequentavam a região, a Rua Augusta, em sua vertente central, volta a ser centralidade de lazer 

e entretenimento noturno de jovens com poder aquisitivo mais alto. Através desse processo, surge a região 

conhecida como Baixo Augusta, com referência inicial à diferenciação entre as duas vertentes da rua Augusta – a 

Alta e a Baixa, anteriormente comentada-, e espacialmente ao conjunto de estabelecimentos como bares 

alternativos, restaurantes e casas noturnas voltadas a esse público. 

Como processo concomitante, impulsionado pela nova centralidade de entretenimento noturno a qual se 

consolidou em função do baixo valor dos aluguéis em período imediatamente anterior, assim como à visibilidade nos 

meios de comunicação enquanto região “da moda”, ocorre a revalorização gradativa do solo. Nesse contexto, 

também se observa a reversão do esvaziamento da região central (distrito da Sé) que passa novamente a receber 

novos moradores a partir dos anos 2000102, a qual dialoga diretamente com a chegada de “novos moradores” – de 

perfil mais jovem e maior poder aquisitivo - no Baixo Augusta.  

                                                           
102 Os Censos de 2000 e de 2010 detectaram que o centro de São Paulo inverteu a tendência de queda dos anos 1990 e viu o 
número de moradores aumentar acima da média entre 2000 e 2010. Enquanto a população paulistana cresceu 7,9% na última 
década, a do centro aumentou 15,4%, um ganho de 63.774 habitantes. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,centro-de-sp-ganha-63-mil-habitantes-imp-,712822> 
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Assim, o evidente redimensionamento de usos e funções mais recentes demonstra que o Baixo Augusta é 

dinâmico e diverso seja do ponto de vista morfológico – que reúne grande variedade de usos e de tipologias 

construtivas-, seja do ponto de vista simbólico – que reúne grupos sociais variados por gostos musicais, ideologias, 

renda, etc.  Nesse contexto, as práticas socioespaciais, entendidas como aquelas que mobilizam usos, interações e 

ações dessa diversidade de grupos no espaço do Baixo Augusta, irão atuar de modo a traçar seus atuais contornos.  

2.3.2 Alameda de Hércules e Mercado de Feria: espaços da gentrificação? 

Em cerca de 20 anos, compreendidos entre as décadas de 1990 e 2000, a área da Alameda de Hércules e 

entorno, sofreu mudanças radicais em diversos aspectos: de zona marginal e degradada - de prostituição e 

comercialização de drogas ilícitas, onde residiam também estratos mais modestos da população (até a década 1970-

80)-, passou a enclave comercial e residencial para públicos de maior poder aquisitivo altamente frequentado como 

zona de ócio e de turismo (a partir da década de 1990) e sobretudo, após os anos 2000.  

La poderosa identidad de la Alameda y su carácter de símbolo de la cultura popular, de espacio ilícito, 

rebelde y libre, es un elemento que ha atraído población a la zona hasta en sus periodos de más 

profunda decadencia. Esta particularidad, indudablemente, tiene a su vez algo que ver con su 

revitalización reciente como zona residencial y de ocio. (Diáz Parra, 2014, p. 99) 

Para Diáz Parra (2014), tal processo foi extremamente rápido e exitoso no contexto político-econômico 

espanhol deste período, e, também, em comparação a outras áreas da cidade que sofreram mudanças 

semelhantes103. A particularidade e grande interesse na Alameda e entorno, não se refere somente ao êxito de ações 

                                                           
103Diversos setores da cidade de Sevilla “padeceram” de processos de requalificação significativos sempre 
coordenados/induzidos pelas ferramentas já comentadas anteriormente, sejam planos urbanísticos, megaeventos, e projetos 
decorrentes dos mesmos, numa colaboração entre Estado e iniciativa privada, muitas vezes contando com investimentos 
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gentrificadoras e da chegada de novos públicos – moradores e frequentadores-, mas também à reação popular 

durante todo o processo – e ainda existente, na atuação de inúmeras organizações da sociedade civil. 

A Alameda de Hércules, Mercado de Feria e entorno, são espaço de confluência de grupos muito diversos 

entre si – da classe trabalhadora envelhecida e empobrecida, grupos de jovens profissionais de maior poder 

aquisitivo, estudantes universitários, comunidade gay, artistas e artesão, ativistas de esquerda, entre outros – e suas 

práticas socioespaciais no espaço urbano contribuem para o entendimento desse processo complexo e heterogêneo, 

reafirmando seu papel enquanto um espaço emblemático, de grande potencial para exploração turística e comercial. 

2.3.3 Territórios em transformação e em disputa  

A caracterização dos objetos empíricos em relação aos contextos urbanos particulares, evidencia suas 

diferenças a partir de vários aspectos brevemente abordados.  

Em relação à localização, encontram-se em continentes diferentes e em cidades bem distintas entre si, Baixo 

Augusta na metrópole de São Paulo enquanto cidade global; e Alameda de Hércules na cidade de Sevilha, polo 

regional inserido no mercado mundial, porém muito distinta da condição metropolitana de São Paulo. No que diz 

respeito à história, a Alameda, o Mercado e entorno por estarem inseridos no centro histórico de Sevilla tem uma 

história de séculos como espaços urbanos importantes da cidade; enquanto que Baixo Augusta guarda características 

que se referenciam em transformações da metrópole a partir do século XX. 

                                                           
internacionais. Para Diáz Parra (2014), os bairros de Triana e de San Bernardo são também “exemplos de peso” na cidade de 
Sevilha, e além deles, mais um conjunto de pequenos setores por toda a cidade sofreram transformações que poderiam ajustar-
se ao processo denominado como gentrificação. 
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No que diz respeito à paisagem urbana diferenciam-se em termos culturais - cada um referenciado em suas 

respectivas culturais nacionais, brasileira e espanhola de modo amplo-, em conjunto com aspectos morfológicos. 

Nesse sentido,  embora ambos possuam certa variedade de formas uma vez que dialogam diretamente com as 

transformações dos respectivos centros urbanos, na Alameda de Hércules, permanecem características dos centros 

antigos europeus no que diz respeito à limitação de dimensões das vias e de gabarito dos edifícios, limitado a não 

mais que quatro pavimentos; enquanto que no Baixo Augusta, as vias são mais amplas e a verticalização edilícia é 

intensa apesar de desigualmente distribuída, havendo edifícios de 20 ou mais pavimentos. A esse conjunto, soma-se 

a diferenciação de relevo, enquanto que Alameda localização em terreno praticamente plano e ao lado de importante 

rio da região – rio Guadalquivir; o Baixo Augusta localiza-se em declive/aclive acentuado, entre o vale do centro e a 

o espigão da avenida Paulista.  

Entretanto, em relação aos processos socioespaciais mais extremos e determinantes nesses espaços em suas 

conformações atuais, especialmente desde os anos 2000, podem-se encontrar algumas similaridades no que diz 

respeito a transformações mais acentuadas em termos de funções e usos assim como transformações de ordem 

simbólica, como algo indissociável. 

Guardadas as proporções e as especificidades de cada um, ambos dialogam e integram territórios 

importantes para processos de segregação socioespacial de cada cidade. Enquanto Baixo Augusta é território 

importante do quadrante sudoeste da cidade de São Paulo, a Alameda de Hércules, Mercado de Feria e entorno 

integram o setor sudoeste do centro histórico de Sevilla. Ambos localizados em regiões centrais de cada cidade 

revelam-se como territórios importantes de “revalorização” e de retorno das elites especialmente a partir dos anos 

2000. 
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Este fato mobiliza uma série de ações que promovem transformações nos usos e funções urbanas e os torna 

objetos de atuação de políticas urbanas específicas assim como do mercado imobiliário – de modos diferentes-, 

promovendo a valorização do solo, aumentando valores de imóveis e, também de aluguéis. Em termos simbólicos, 

as transformações ocorrem sobretudo pela tendência de substituição tanto da população residente – a qual também 

era formada por populações de renda mais baixa – quanto da população frequentadora uma vez que ambos se 

conformam como centralidades de ócio e lazer, sobretudo noturno.  

A valorização simbólica de ambos, ocorre então no sentido de áreas “da moda” as quais se deseja frequentar, 

nas quais grupos alinhados a valores e gostos de caráter “global” cada vez mais estão presentes. No caso da Alameda 

de Hércules destaca-se ainda a presença notável de visitantes estrangeiros devido à intensa atividade turística na 

região – e na cidade de Sevilha como um todo.  Além disso, a presença de grupos diversos comparece em ambos, 

entre “os novos” e “os velhos”, torna-se difícil a exata distinção, uma vez que tanto Baixo Augusta quanto Alameda 

de Hércules tornam-se territórios de disputa simbólica, além de disputa espacial e pelo solo. Em ambos são notados, 

moradores idosos mais antigos, grupos de jovens diversos, comunidade LGBT, comunidade artística, grupos da 

comunidade civil ligados à defesa dos espaços urbanos, entre outros. 

Nesse sentido, observa-se a presença de grupos diversos organizados em torno da defesa do espaço e dos 

processos em curso, algo muito mais presente e organizado no caso na Alameda de Hércules. Na Alameda de 

Hércules, presença de organizações que denunciam: especulação imobiliária, expulsão e substituição de populações, 

é notável desde a década de 1970, tendo espaços públicos do bairro como objetos de defesa, assim como o icônico 

espaço da Alameda de Hércules.  No Baixo Augusta, também desde a década de 1970, expressam-se movimentos e 
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grupos em torno do terreno do Parque Augusta104, espaço público em potencial, atualmente objeto de impasse 

jurídico. Além disso, outros grupos da sociedade civil organizam-se em torno da defesa dos espaços públicos e seu 

direito de acesso assim como contra à atuação do mercado imobiliário, poder público em suas tendências de 

homogeneização do espaço urbano.   

Do ponto de vista analítico, a complexidade e riqueza dos objetos empíricos, discutidos por outros autores, 

se manifestam e são hoje visíveis no espaço, seja a partir das ações mais recentes do poder público e do mercado 

imobiliário- e de tendências globais e abstratas-, seja a partir da observação de práticas socioespaciais – e de 

tendências de heterogeneização do espaço-, discutidas a seguir no Capítulo III.  

Assim, pelo conjunto de discussões apresentadas, atribui-se a ambos o caráter de diversidade e dinamismo assim 

como se pode caracterizar tanto Baixo Augusta quanto Alameda de Hércules enquanto territórios em transformação 

e em disputa – seja do ponto de vista dos usos e funções urbanas, seja do ponto de vista simbólico. 
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Para abordar a problemática da cidade contemporânea, apresentou-se inicialmente - no Capítulo I -, uma 

revisão bibliográfica que buscou situar aspectos de processos que ocorrem em nível mundial de modo genérico e 

abstrato, fundamental para situar em escala mais distante, as implicações de processos extremos nas cidades 

contemporâneas. Tal discussão foi realizada com o intuito de abordar aspectos de São Paulo (Brasil) e Sevilha 

(Espanha), muito diferentes entre si, e onde localizam-se os objetos empíricos da presente pesquisa – abordados no 

Capítulo II: Baixo Augusta (São Paulo) enquanto objeto empírico original e Alameda de Hércules (Sevilha) enquanto 

objeto empírico paralelo e complementar, incorporado no decorrer da pesquisa. 

Para Magnani (2002), sob esta ótica que busca traçar o perfil da sociedade e cidade atuais de “modo 

distanciado”, frequentemente são colocados aspectos desagregadores do processo de urbanização que ocorre tanto 

nas grandes cidades do primeiro mundo e naquelas do terceiro mundo/emergentes/subdesenvolvidas, porém, 

evidentemente de modos diferentes.  

Para ele, as cidades do terceiro mundo, como as metrópoles brasileiras frequentemente são caracterizadas 

pela concentração e desigual distribuição de recursos e de equipamentos na qual a precariedade, a pobreza e a 

violência expressam-se como faces da segregação socioespacial e “onde fatores desordenados de crescimento 

acabam por produzir inevitavelmente o caos urbano”. Já para a metrópole contemporânea do primeiro mundo, as 

reflexões focam-se no “caos de signos e significados” em cenários marcados pela sucessão de imagens, “resultado 

da superposição e conflitos de signos, simulacros, não-lugares, redes e pontos de encontro virtuais.” Fruto de 

rupturas causadas por “saltos tecnológicos que tornam obsoletas não só as estruturas urbanas anteriores como as 

formas de comunicação e sociabilidade a elas correspondentes”. 

No primeiro caso, a cidade é apresentada à parte de seus habitantes e “pensada como resultado de forças 

econômicas transnacionais, das elites locais, de lobbies políticos, variáveis demográficas, interesse imobiliário e 
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outros fatores de ordem macro” na qual é mais como um cenário desprovido de ações, atividades, pontos de 

encontro, redes de sociabilidade. Na segunda, a cidade é construída apenas pelos representantes do capital e das 

forças do mercado: investidores privados, agentes do setor imobiliário e, também personagens conhecidos como 

"animadores culturais": consultores, arquitetos, artistas e demais intelectuais.  

Isso significa construir um panorama, em que a dinâmica da cidade é “creditada de forma direta e imediata 

ao sistema capitalista” mediada majoritariamente por processos abstratos e globais promovendo mudanças 

profundas na paisagem urbana, propostas de intervenção urbanas (requalificação, revitalização, reciclagem, 

restauração), alterações institucionais que não passam de adaptações às fases do capitalismo, entre outros 

exemplos. Ao situar essa primeira linha de reflexão sobre a cidade, caracterizada pelo olhar de fora e de longe, 

Magnani (2002) no qual destaca-se a presença de alguns tipos de atores sociais em detrimento a outros geralmente 

caracterizados como elementos passivos ou excluídos dos processos os quais a cidades passam (por serem “os 

excluídos”, “os espoliados”, “os alienados”). 

A este tipo de visão mais distante e por vezes de ênfase quantitativa, que partem da abstração dos conceitos 

e dos fenômenos para construir o conhecimento, Magnani (2002) caracterizará enquanto o olhar  “de longe e de 

fora” - “de cima para baixo”-,  enquanto olhar complementar e possível de abordar a cidade, coloca-se o olhar “de 

perto e de dentro” - “de baixo para cima”-, mais próximo e qualitativo, cujo ponto de partida é: atores sociais e suas 

práticas enquanto “construtores de arranjos inesperados” “em seus múltiplos contextos de atuação e uso do espaço 

e das estruturas urbanas” que superam a fragmentação da metrópole colocada à primeira vista. Através do olhar do 

pesquisador em um recorte de campo delimitado que oferece elementos da dinâmica contemporânea, pode-se 



PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS NO ESPAÇO URBANO 

188 
 

aplicar o método etnográfico na metrópole105, o qual não é adotado nesta pesquisa, mas oferece uma série de 

elementos para a construção de um olhar - uma abordagem e um método em particular neste trabalho- que guarda 

alguns traços de um olhar antropológico.  

Nesta pesquisa, portanto emprega-se uma abordagem entre escalas, exercita-se a reflexão de aspectos da 

cidade contemporânea a partir de dois movimentos: ora aproximando-se do olhar caracterizado por Magnani (2002) 

como de longe e de fora e ora daquele caracterizado enquanto de perto e de dentro.  

OBJETOS EMPÍRICOS, ABORDAGEM E MÉTODO 

Para construir e abordar os objetos empíricos – Baixo Augusta e Alameda de Hércules-, foi necessário 

primeiramente realizar sua caracterização, recuperando aspectos históricos de sua conformação, assim como os 

contextos urbanos particulares – exercício realizado no Capítulo II. Além disso, buscou-se situar sua inserção em 

relação ao debate amplo em torno de aspectos do habitar e da cidade contemporâneos – reflexão do Capítulo I. Por 

                                                           
105  Magnani (2002) apresenta o método etnográfico na metrópole enquanto a construção de um olhar, uma abordagem, uma 

linha de reflexão, e não uma simples técnica, que: “(...) pode usar ou servir-se de várias (técnicas), conforme as circunstâncias 

de cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos (p.17) de caráter 

acessível de uso. Aqui é importante pontuar que esse método pode ser aplicado em circunstâncias muito variadas, seja por 

apenas um pesquisador, em uma única experiência a campo de curta duração, seja no caso de sua aplicação sistemática, durante 

anos de observação em um mesmo campo, por diversos pesquisadores simultaneamente. O que se alteram são as questões 

levantadas, assim como a quantidade, profundidade e complexidade dessas questões tende a aumentar conforme se envolvem 

mais pesquisadores e/ou mais tempo de observação. Para ele, o mais importante é apontar as circunstâncias e condições a que 

se foi a campo, ou seja, qual foi o conjunto de procedimentos empregado e em que condições isso se deu e com qual finalidade. 
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fim, foi necessária a circunscrição dos objetos empíricos em forma de recortes empíricos definidos nos quais julgou-

se haver potência de análise e questões suficientes de debate, a partir da diversidade de práticas socioespaciais 

observadas. Desse modo, adotaram-se recortes que fossem representativos de dinâmicas particulares de cada 

objeto empírico, e ao mesmo tempo, nos quais fossem notados aspectos que dizem respeito a aspectos da cidade 

contemporânea de modo genérico o que sem dúvidas relaciona-se a processos mais amplos. 

O olhar a partir do plano da vida comum e do cotidiano das cidades para analisar contextos particulares e 

suas dinâmicas urbanas adotou campos de observação de espaços urbanos – objetos empíricos-, nos quais processos 

socioespaciais em andamento geram transformações morfológicas e simbólicas mais evidentes. A observação de 

uma notável diversidade de praticantes (ou atores) e de suas práticas justificou tal escolha. Os atores, aqui nomeados 

como praticantes do espaço urbano, são, portanto, considerados enquanto elementos ativos nos processos de 

conformação dos espaços urbanos em suas múltiplas redes, formas de sociabilidade e estilos de vida, deslocamentos 

e conflitos, entre outros fatores, que constituem o elemento que em definitivo dá vida à metrópole (Magnani, 2002, 

p. 15) 

“A presença de migrantes, visitantes, moradores temporários e de minorias; de segmentos 

diferenciados com relação à orientação sexual, identificação étnica ou regional, preferências culturais 

e crenças; de grupos articulados em torno de opções políticas e estratégias de ação contestatórias ou 

propositivas e de segmentos marcados pela exclusão – toda essa diversidade leva a pensar não na 

fragmentação de um multiculturalismo atomizado, mas na possibilidade de sistemas de trocas de 

outra escala, com parceiros até então impensáveis, permitindo arranjos, iniciativas e experiências de 

diferentes matizes.” (Magnani, 2002, p. 15-16)  
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Considerando-se riscos e dificuldades existentes, assume-se que a construção dos próprios objetos empíricos 

através dos procedimentos de pesquisa, é carregada de intencionalidade e necessariamente reflete: visões de 

mundo assim como o próprio processo de pesquisa, em suas limitações e logros. De modo amplo, portanto, 

empregam-se abordagem e método experimentais sobre práticas socioespaciais em espaços urbanos onde há 

potência de análise, como meio de construção de um olhar que busque tornar visíveis aspectos que não dizem 

respeito somente a contextos urbanos particulares, mas que também permitam a abordagem de aspectos da 

problemática da cidade contemporânea.  

Por um lado, elege-se uma abordagem entre escalas como estratégia de investigação e modo de análise de 

escalas múltiplas entre o espacial e o social dos objetos empíricos. Para tanto, investiga-se a complexidade de 

espaços urbanos espacialmente e temporalmente num movimento constante entre uma escala e outra (do micro ao 

macro, de tempos e espaços que apontam temporalidades e espacialidades distintas), buscando considerar desde 

aspectos globais e processos abstratos integrantes da nova razão de mundo vigente – como a segregação 

socioespacial, a gentrificação, processos de privatização e tematização do espaço, entre outros-, até, principalmente, 

práticas socioespaciais do cotidiano, cada vez mais mediadas pela dimensão do consumo. 

No caso dos objetos empíricos, especificamente a dimensão do consumo comparece inevitavelmente em 

função dos usos expressivos em torno de estabelecimentos e atividades ligadas ao ócio e lazer, no qual se destaca o 

entretenimento noturno. A partir desse ponto de vista, pode-se ler ambos os objetos empíricos enquanto manchas 

de ócio e lazer (Magnani, 2002). Essa categoria de análise indica algumas características as quais são “atratoras” de 

certos públicos e grupos de praticantes mobilizado uma rede de sociabilidades e interações nem sempre previstos. 
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Para Magnani (2002), mancha refere-se às áreas contíguas do espaço urbano dotadas de equipamentos que 

marcam seus limites e viabilizam – cada qual com sua especificidade, competindo ou complementando – uma 

atividade ou prática predominante.  No caso de manchas de ócio e lazer, como as aqui abordadas, foi considerada a 

ampla rede de serviços e equipamentos ligados ao ócio e ao lazer, incluindo: bares, restaurantes, cafés, botecos (no 

caso do Baixo Augusta), discotecas, cinemas, teatros, a realização de eventos festivos e culturais, assim como a oferta 

de estabelecimentos de prostituição remanescentes também foi considerada. Esse conjunto de serviços e 

equipamentos, numa relação de competição ou de complementação, é parte importante da caracterização de ambos 

os objetos uma vez que geram um “efeito comum” de constituir pontos de referência para algumas das práticas 

socioespaciais observadas. 

“A mancha, (...) sempre aglutinada em torno de um ou mais estabelecimentos, apresenta uma 

implantação mais estável tanto na paisagem como no imaginário. As atividades que oferece e as 

práticas que propicia são o resultado de uma multiplicidade de relações entre seus equipamentos, 

edificações e vias de acesso, o que garante uma maior continuidade, transformando-a, assim, em 

ponto de referência físico, visível e público para um número mais amplo de usuários.”  (Magnani, 

2002, p. 23)  

Por outro lado, e de modo específico, elaborou-se método experimental106 que contemplou:  

1- a observação dos praticantes do espaço urbano com foco em suas práticas socioespaciais múltiplas – 

passando por etapas exploratórias inicialmente, e mais sistematizadas na sequência;  

                                                           
106 Principal ferramenta de coleta de dados em campo, encontra-se descrita no ANEXO 2. 
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2- a coleta de dados qualitativos além de dados quantitativos através de do emprego de ferramenta principal 

específica e outras complementares;  

3- a leitura e interpretação desses dados no âmbito das cartografias não convencionais, entendendo que 

através dos mapas e diagramas elaborados pode-se espacializar informações, dados e impressões que 

vieram da observação do próprio espaço.  

CARTOGRAFIAS NÃO CONVENCIONAIS 

Para a elaboração de uma cartografia socioespacial do urbano, empregaram-se abordagem e método 

experimentais – já apontados-, enquanto conjunto de procedimentos e estratégias de aproximação aos objetos 

empíricos. Em conjunto com o referencial teórico mobilizado - etapa indispensável para a construção de um olhar 

sobre objetos empíricos –, a cartografia socioespacial do urbano referenciou-se nas cartografias não convencionais 

para sua realização. 

 “Novas cartografias” ou cartografias não convencionais configuram-se enquanto contraponto às práticas e 

representações cartográficas tradicionais e hegemônicas107, incluindo sua perspectiva política de empoderamento 

                                                           
107 A cartografia tradicional, é a “ciência dos mapas” relacionada ao campo de conhecimento da geografia. Buscando ser um 

conhecimento preciso, fundado em bases matemáticas, estatísticas, contando com instrumentos e técnicas para tanto. Sua 

especialidade é traçar mapas referentes a territórios, regiões e suas fronteiras, demarcações, sua topografia, acidentes 

geográficos, como pode ainda tratar da distribuição de uma população em um espaço, mostrando suas características étnicas, 

sociais, econômicas, de saúde, educação, alimentação, entre outras. O mapa como representação de um território e das 

características de uma população é um instrumento fundamental da Geografia física e da Geografia humana, a Demografia. 

(FILHO; TETI, 2013) 
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em contraposição à vigilância e ao controle, por exemplo. Considerando que a cartografia tradicional traça mapas 

de territórios, relevo e distribuição populacional, de modo mais quantitativo, o emprego da cartografia para as 

Ciências Humanas e Sociais108 através por exemplo da cartografia social, buscaria construir “diagramas de relações, 

enfrentamentos e cruzamentos entre forças, agenciamentos, jogos de verdade, enunciações, jogos de objetivação e 

subjetivação, práticas de resistência e liberdade” que possam servir de suporte para análises críticas, estudos e 

pesquisas, e até mesmo caracterizar-se como instrumentos de resistência, em última instância. (FILHO; TETI, 2013) 

Quando se trata da cartografia pós-representacional (Kitchin, 2010), outra vertente não convencional, o 

poder narrativo dos mapas é tão importante quanto à narrativa do processo de mapeamento. Desse modo, os mapas 

caracterizam-se como instrumentos/ferramentas de leitura, interpretação e análise crítica dos processos de 

produção e conformação dos espaços urbanos, especificamente nesse trabalho buscando observar práticas 

socioespaciais do cotidiano em contextos urbanos particulares. 

                                                           
108 É importante pontuar uma aproximação, mas também a diferença em relação à Cartografia Social. A Cartografia Social carrega 

a ideia do potencial emancipatório quando feita pelos “de baixo”, considerando a ressalva de que os mapas podem ter 

consequências colaterais não intencionadas. Por sua natureza, os mapas usam pontos e linhas para criar lugares e limites; os 

mapas tornam estático o que na realidade são, frequentemente, processos fluidos e negociados. Os mapas podem ser 

constitutivos de, e ao mesmo tempo constituídos por relações sociais que conectam pessoas a lugares, identidade a território, 

e, por essa razão, eles têm o potencial de criar outras, e com frequência, perturbar as relações de poder previamente colocadas. 

Nesse sentido, a produção de mapas na Cartografia Social, de modo “participativo” ou “colaborativo” carrega a ideia de 

empoderamento dos atores sociais que as realizam, pretendendo subverter o uso dos mapas como instrumentos de dominação.  

Uma ampla discussão a respeito das cartografias sociais é realizada por Acselrad (2008). 
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No âmbito das cartografias não convencionais, portanto, o mapeamento se caracteriza como um processo 

que representa e desvela estruturas espaço-temporais de histórias ou narrativas e suas relações com os locais de 

referência, como lugares específicos e seus contextos urbanos particulares por um lado, e por outro traz elementos 

que permitem a abordagem de processos amplos.  

Desse modo, propõe-se o mapeamento como processo narrativo e principal instrumento integrante do 

método, resultando na produção de uma cartografia socioespacial do urbano – caracterizada como resultado desse 

processo narrativo e principal produto da pesquisa. Em outras palavras, a elaboração de tal cartografia, e de tal 

método tem ligação direta com os objetos empíricos eleitos, fundamentando-se em etapas iniciais e exploratórias 

de campo, assim como com a própria trajetória da pesquisa, incluindo suas limitações. 

Uma cartografia socioespacial do urbano, enquanto conjunto de mapas temáticos que contemplam 

informações sensíveis e interpretativas, é justamente aquela que pode dar pistas do que “faz” dos espaços urbanos 

o que eles “são”, buscando revelar urbanidade(s) específica(s). Além do aspecto quantitativo, portanto, busca-se 

revelar distintos regimes de visibilidade – aspectos e relações que contribuem para a produção do espaço urbano 

complexo e dinâmico da cidade contemporânea. A elaboração de uma cartografia socioespacial do Baixo Augusta – 

São Paulo assim como da Alameda de Hércules -Sevilha (objeto empíricos eleitos) ancorou-se nessa proposta. 

Desse modo, uma cartografia socioespacial do urbano tem como finalidade promover a melhor 

compreensão de contextos urbanos particulares – Baixo Augusta e Alameda-, a partir da observação das práticas 

socioespaciais, considerando o caráter dinâmico e complexo desses espaços urbanos analisados “en la medida en 

que los fenómenos, actores y conflictos socioespaciales que busca representar o hacer visibles cambian o se 

transforman constantemente en el tiempo y el espacio” (IV RESE, 2016). 
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3.1 CARTOGRAFIA SOCIOESPACIAL DO URBANO 

A cartografia socioespacial do urbano consiste no principal resultado da pesquisa assim como principal 

produto. Partindo-se da mesma abordagem e de método experimental - mas incorporando adaptações para cada 

objeto empírico analisado-, é construída na forma de conjunto de mapas temáticos – agrupados e relacionados em 

função de temas -, que reúnem informações quantitativas e qualitativas a respeito dos espaços urbanos abordados 

- espacialmente e temporalmente-, assim como das práticas socioespaciais observadas.  

Geram-se duas cartografias socioespaciais, uma para o Baixo Augusta | São Paulo – Brasil e outra para a 

Alameda de Hércules | Sevilha – Espanha. Cada uma construirá a partir dos mesmos tipos de mapas temáticos uma 

narrativa para cada objeto empírico: narrativa de práticas e usos do espaço urbano, por um lado, e por outro, 

narrativa do próprio processo de produção dos mapas.  

O conjunto de mapas temáticos gerados se organizará na seguinte sequência: 

0. Apresentação da área e do recorte e Plano de situação;  

1. Concentração de praticantes e Duração de Atividades no espaço urbano; 

2. Atividades no espaço urbano (por tipos e por natureza); 

3. Tensões no espaço urbano; 

4. Movimentos no espaço urbano. 

A finalidade cartografia socioespacial do urbano é, portanto: por um lado, revelar urbanidade(s) específica(s) 

de cada objeto empírico, ou seja, dar pistas do que “faz” desses espaços urbanos o que eles “são”; e, por outro, 

mobilizar a discussão de modo amplo em torno do habitar contemporâneo, enquanto o habitar a cidade.  
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Por fim, se realizará a análise conjunta de ambas as cartografias, que somadas aos capítulos anteriores, 

mobilizará as reflexões cruzadas entre Baixo Augusta | São Paulo – Brasil enquanto objeto empírico original - desde 

o início da pesquisa-, e Alameda de Hércules | Sevilha – Espanha - enquanto objeto empírico paralelo e 

complementar incorporado durante o andamento da pesquisa. 

0. APRESENTAÇÃO E PLANO DE SITUAÇÃO 

O plano de situação busca apresentar a área total do objeto empírico (original – Baixo Augusta, e paralelo – 

Alameda de Hércules) em sua atual configuração a partir de elementos morfológicos, usos e tendências de 

transformação recentes nos espaços, e, também sua inserção na cidade.  

Os elementos morfológicos apresentados são a configuração de ruas e quadras, sua acessibilidade em 

termos de localização e de oferta de transporte público, além de elementos da paisagem como relevo e arborização.  

Os usos ligados ao entretenimento e ao consumo são destacados em ambos, assim como alguns pontos de 

referências como espaços públicos e instituições fundamentais para caracterizar a área.  

Algumas tendências de transformação atuantes nos espaços são indicadas como planos urbanos de 

influência direta na área, presença de controle e normatização mais intensas, assim como tendências de 

transformação física apontada pela atividade imobiliária, seja por empreendimentos imobiliários novos, seja pelo 

fenômeno do airBnB, por exemplo.  

Em relação à área total do objeto empírico será indicado também o recorte no qual a coleta de dados foi 

realizada para a realização dos mapas. Os recortes selecionados foram aqueles que puderam demonstrar 
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características variadas e representativas de cada objeto empírico, e que fossem passíveis da coleta de dados nas 

condições existentes e no tempo disponível de pesquisa. 

1. CONCENTRAÇÃO DE PRATICANTES E DURAÇÃO DE ATIVIDADES NO 

ESPAÇO URBANO 

O conjunto de mapas temáticos de Concentração de praticantes e Duração de Atividades no espaço urbano 

busca revelar quais são os locais “ativados” no recorte selecionado pela presença de praticantes ao longo do tempo 

– enquanto duração, em períodos diurno e noturno-, e entre dias de semana e finais de semana. Para o Baixo Augusta 

a coleta que gerou os mapas contemplou o final de semana enquanto que a análise completa considerou todas 

coletas anteriores ainda que com ferramentas diferentes e em momentos exploratórios.109 Já para a Alameda de 

Hércules, na coleta que gerou os mapas foram contemplados ambos, dias de semana e final de semana, sendo 

considerados também dados e observações de momento exploratório anterior.110  

                                                           
109 Para o Baixo Augusta as coletas de campo anteriores ao longo do tempo da pesquisa - 2015 e 2016 especialmente – assim 

como outros levantamentos após o Exame de Qualificação, contribuíram de modo indispensável para as análises completas do 

objeto empírico original. Ainda que apenas se tenha aplicado o método experimental de coleta refinado – em função de seu 
aperfeiçoamento através do objeto empírico paralelo e complementar, a Alameda de Hércules -, nos finais de semana para o 

Baixo Augusta, em função do tempo de pesquisa e suas limitações, considera-se que a análise incorporando os dias de semana 

foi suprida através da totalidade de levantamentos e coletas anteriores. 

110 A coleta de campo na Alameda de Hércules - objeto empírico paralelo e complementar-, apesar de completa do ponto de 

vista de incorporação de dias de semana e finais de semana é menos aprofundada que a do Baixo Augusta em função do menor 

tempo de contato com o objeto empírico assim como o próprio aperfeiçoamento do método experimental e ferramentas de 
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Em conjunto com plano de situação do recorte especificamente, esse conjunto de mapas oferece mais 

elementos de caracterização dos locais onde concentram-se os praticantes, ou seja, onde ocorrem as permanências, 

seja por períodos longos, de horas, seja por períodos mais curtos de tempo – uma hora, alguns minutos ou por 

momentos. 

A relação de cores empregadas corresponde à duração das 

atividades, sendo o amarelo menos duradouro - representa apenas 

um momento fugaz-, e o azul representativo de atividades de longa 

duração – representando horas de permanência, numa escala que 

vai das cores quentes às frias.  

Já a relação de tamanhos dos círculos, em relação à concentração 

de praticantes, corresponde ao número de pessoas participantes da 

atividade, sendo que quanto maior o diâmetro dos círculos, maior o 

número de pessoas.  

Quando houver, também serão diferenciados os pontos relativos a 

coleta durante dias da semana – contorno branco-, ou durante os 

finais de semana – contorno preto.  

                                                           
coleta de dados de campo o qual foi realizado em período de três meses, na ocasião de um estágio de pesquisa no Exterior 

(BEPE-FAPESP) com tal finalidade. 
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2. ATIVIDADES NO ESPAÇO URBANO (POR TIPOS e NATUREZA)  

 O conjunto de mapas temáticos de atividades no espaço urbano qualifica as atividades - já localizadas e 

caracterizadas em termos de concentração e duração-, por tipos e por sua natureza, também se observando sua 

ocorrência ao longo do tempo – enquanto duração, em períodos diurno e noturno. 

Os tipos de atividades foram classificados em quatro tipos principais:  

CONSUMO – seja de produtos e serviços em estabelecimentos como bares, 

restaurantes e discotecas; seja de produtos e serviços oferecidos por ambulantes 

presentes nos objetos empíricos-;  

ÓCIO CONTEMPLATIVO – que envolve atividades de caráter “mais intelectual” como 

passeios e observação, como “ver o movimento", momentos de leitura e reflexão;  

ÓCIO RECREATIVO - que envolve atividades de caráter “mais físico”, como práticas 

esportivas e artísticas, jogos, brincadeiras, que envolvem necessariamente o uso do 

corpo e de seu movimento no espaço. 

CONVERSA – como principal atividade de interação (natureza) no espaço, presente 

em grande parte das atividades observadas em grupos de praticantes.  

A natureza das atividades por sua vez foi classificada a partir da interação entre praticantes e entre os 

mesmos e o espaço, ou, ao contrário pela ausência de interação, caracterizada por sua evitação ou certa 


