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RESUMO 

Novos projetos foram lançados para os espaços públicos livres da área central de 
Presidente Prudente/SP ao longo dos anos 2010. O primeiro deles foi o novo projeto para o 
Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei, em 2011. Poucos anos depois, em 2013, foi 
também lançado um novo projeto para a Praça 9 de Julho, próxima a uma das extremidades 
daquele Calçadão. Já ao final dos anos 2010, melhorias foram realizadas em uma parte da 
Praça da Bandeira, que se seguiu com a construção de um novo projeto para o 
Camelódromo, situado naquela praça. 

Em pesquisas anteriores a este trabalho, foi observada uma direta relação entre o 
lançamento de novos projetos para as lojas de rede localizadas no centro de Presidente 
Prudente/SP e a alteração do perfil de consumo das classes de baixa renda. Estes 
estabelecimentos, como o Magazine Torra Torra e as Lojas Pernambucanas, fizeram 
alterações em seu layout interno de forma a simular um ambiente de consumo mais 
“sofisticado”, voltado às classes médias e altas. Nesta mesma época, políticas públicas 
ampliação do acesso ao crédito e diminuição das desigualdades de renda foram 
implementadas em âmbito nacional durante a Era Lula (2003-2010). Estas políticas não só 
alteraram o padrão de consumo dos segmentos populares brasileiros – o que se compra – 
mas também alteraram o perfil de consumo destas classes – como se compra. De forma que 
estes segmentos populares passaram a experimentar não só a possibilidade de consumir 
novos produtos, mas também os espaços onde estes produtos são comercializados. 

Simultaneamente a constatação de mudanças nestes espaços privados localizados no 
centro de Presidente Prudente/SP também foram observadas mudanças nos espaços 
públicos nestes mesmos locais. No caso, os já citados projetos de “revitalização” executados 
ao longo dos anos 2010 neste centro. O problema que esta pesquisa procurou esclarecer foi 
o de averiguar as possíveis relações existentes entre as políticas públicas de ampliação do 
acesso ao consumo e o lançamento dos novos projetos para os espaços públicos do centro 
de Presidente Prudente/SP, que dão suporte a estas práticas. 

Para isso, foi utilizada a metodologia de estudo de caso, tendo em vista que as 
variáveis envolvidas nestes processos de transformação espacial não poderiam ser 
desvinculadas de seus contextos urbanos. Como procedimentos metodológicos, foram 
realizados: 1. levantamentos documentais no Museu e Arquivo Histórico de Presidente 
Prudente, na Prefeitura Municipal e nos órgãos de imprensa local; 2. entrevistas junto aos 
agentes públicos e privados envolvidos nestes novos projetos e; 3. trabalhos de campo 
exploratórios, que também contaram com a aplicação de questionários com os usuários da 
área central de Presidente Prudente/SP. 

Como resultado desta pesquisa, foi possível constatar que diversos fatores levaram à 
realização destes novos projetos. Ao contrário do que se supunha inicialmente, não houve 
uma relação direta entre as políticas públicas de minimização das desigualdades de renda e 
os novos projetos para os espaços públicos do centro. O que houve foi uma relação 
contextual favorável entre o surgimento de um novo perfil de consumo e a iniciativa da 
Prefeitura Municipal. Como poderá ser visto nesta dissertação, fatores físicos, sociais, 
econômicos, políticos e simbólicos específicos a este estudo de caso também contribuíram à 
execução destes novos projetos para o centro de Presidente Prudente/SP. 
 
Palavras-chave: Espaços públicos; Consumo; Revitalização; Centro; Presidente Prudente/SP.  
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ABSTRACT 

New projects were launched for free public spaces in the central area of Presidente 
Prudente/SP throughout 2010. The first of them was the new project for the Calçadão da Rua 
Tenente Nicolau Maffei, in 2011. A few years later, in 2013, it was a new project was also 
launched for Praça 9 de Julho, close to one of the ends of that Calçadão. At the end of the 
2010s, improvements were made in a part of Praça da Bandeira, which was followed by the 
construction of a new project for the Camelódromo, located in that square. 

In research prior to this work, a direct relationship was observed between the launch 
of new projects for chain stores located in the downtown of Presidente Prudente/SP and the 
change in the consumption profile of the low-income classes. These establishments, such as 
Magazine Torra Torra and Lojas Pernambucanas, made changes to their internal layout in 
order to simulate a more “sophisticated” consumption environment, aimed at the middle and 
upper classes. At the same time, public policies to increase access to credit and reduce 
income inequalities were implemented nationwide during the Lula government (2003-2010). 
These policies not only changed the consumption pattern of the Brazilian popular segments 
– what is bought – but also changed the consumption profile of these classes – how they buy. 
So that these popular segments started to experience not only the possibility of consuming 
new products, but also the spaces where these products are marketed. 

Simultaneously, the observation of changes in these private spaces located in the 
downtown of Presidente Prudente/SP, changes in public spaces in these same locations were 
also observed. In this case, the aforementioned “revitalization” projects carried out 
throughout 2010 at this downtown. The problem that this research sought to clarify was to 
investigate the possible relationships between public policies to expand access to 
consumption and the launch of new projects for public spaces in the downtown of Presidente 
Prudente/SP, which support these practices. 

For this, the case study methodology was used, considering that the variables involved 
in these processes of spatial transformation could not be detached from their urban contexts. 
As methodological procedures, the following were carried out: 1. documentary surveys in the 
Museu and Histórico Archive of Presidente Prudente, in the City Hall and in the local press 
organs; 2. interviews with public and private agents involved in these new projects and; 3. 
exploratory field work, which also included the application of questionnaires to users in the 
central area of Presidente Prudente/SP. 

As a result of this research, it was possible to verify that several factors led to the 
realization of these new projects. Contrary to what was initially assumed, there was no direct 
relationship between public policies to minimize income inequalities and new projects for 
public spaces in the downtown. What happened was a favorable contextual relationship 
between the emergence of a new consumption profile and the City Hall initiative. As can be 
seen in this dissertation, physical, social, economic, political and symbolic factors specific to 
this case study also contributed to the execution of these new projects for the Presidente 
Prudente/SP downtown. 

 
Keywords: Public spaces; Consumption; Revitalization; Downtown; Presidente Prudente/SP.  
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APRESENTAÇÃO 
 _______________________________________________________________ 

 

 

A dissertação aqui apresentada é fruto de um interesse pessoal em melhor 

compreender as intencionalidades presentes por detrás das recentes transformações 

observadas na área central de Presidente Prudente. Ao longo dos anos 2010, seu centro foi 

alvo de intervenções por parte da Prefeitura Municipal, sendo dois os projetos já concluídos 

na área – a reforma do Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei (2011) e a reforma da Praça 

9 de Julho (2013) – e um projeto ainda em andamento até o ato de conclusão deste trabalho 

– a reforma de parte da Praça da Bandeira (2018). 

O interesse em estudar estes projetos se iniciou ao longo da pesquisa de iniciação 

científica que antecedeu o desenvolvimento desta pesquisa de mestrado. Naquele período, 

foram estudadas as relações existentes entre algumas das políticas públicas postas em prática 

a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), as alterações das práticas de 

consumo por parte dos segmentos sociais de baixa renda, e as transformações do modelo 

de layout interno e externos de algumas lojas de rede – como o Magazine Torra Torra e as 

Lojas Pernambucanas – presentes nas áreas centrais voltadas a um padrão de consumo 

popular. Durante o período daquela pesquisa de iniciação científica, foi possível observar que 

a execução tanto do projeto do Calçadão da Maffei quanto o projeto da Praça 9 de Julho de 

Presidente Prudente ocorreram quase que de forma paralela às transformações do padrão 

arquitetônico de tais lojas. Sendo assim, esta pesquisa de mestrado tem como objetivo geral 

analisar em que medida também é possível justificar a execução dos recentes “projetos de 

revitalização" dos espaços públicos livres do centro de Presidente Prudente a partir do novo 

perfil de consumo praticado pelos segmentos populares de baixa renda que os frequentam. 

Para compreender essas questões, foi utilizada a metodologia de estudo de caso e 

foram postos em prática procedimentos metodológicos tais como: 1. Levantamentos e 

revisões bibliográficas sobre o tema de pesquisa e seu estudo de caso; 2. Levantamentos 

documentais junto ao Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, junto aos órgãos 

públicos responsáveis pelos "projetos de revitalização" e junto aos portais de notícias da 

região de Presidente Prudente; e 3. Entrevistas com os antigos e atuais frequentadores da 

área central de Presidente Prudente e com os agentes públicos envolvidos nos “projetos de 

revitalização” do centro da cidade. De forma geral, os levantamentos documentais ajudaram 
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a identificar os motivos, explicitamente declarados pelos agentes públicos, para justificar a 

execução dos novos projetos. De forma complementar, as entrevistas serviram para confirmar 

– ou refutar – as informações encontradas nos levantamentos documentais e, principalmente, 

para tirar dúvidas remanescentes sobre as intervenções – o que muito contribuiu às 

conclusões deste trabalho. 

As questões que foram propostas pelo projeto de pesquisa que deu origem ao 

presente trabalho buscaram ser desenvolvidas por meio de escrita de quatro sessões, de 

forma a construir uma linha cronológica-argumentativa que gradativamente fosse se 

aprofundando nas relações teórico-práticas necessárias para compreender os processos 

socioespaciais envolvidos na execução dos novos projetos para os espaços públicos do 

centro de Presidente Prudente nos anos 2010.  

A primeira das quatro sessões elaboradas é dedicada a traçar um panorama histórico 

sobre as transformações espaciais do centro de Presidente Prudente, desde a sua origem até 

o momento em que esse trabalho de pesquisa foi concluído – no início dos anos 2020. Nesta 

sessão serão apresentados os levantamentos históricos realizados junto ao Museu e Arquivo 

Histórico da cidade de Presidente Prudente, junto à Prefeitura Municipal de Presidente 

Prudente e junto aos principais veículos de impressa da região. Nesta sessão também serão 

apresentados os projetos de construção do Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei, da 

Praça 9 de Julho, da Praça da Bandeira e do seu Camelódromo. Sendo assim, esta sessão 

apresentará os projetos executados nos espaços públicos livres do centro de Presidente 

Prudente desde poucos anos após a fundação da cidade até o fim dos anos 2010. Contudo, 

as problematizações sobre estes projetos serão apresentadas apenas na Sessão 04. 

Já a segunda sessão desse trabalho é dedicada à compreensão de alguns aspectos 

do contexto socioeconômico da Era Lula (2003-2010), visto que a hipótese desse trabalho é 

a de que as políticas públicas de ampliação de acesso ao crédito e seus contextos 

macroeconômicos foram um pano de fundo favorável para a realização dos recentes projetos 

de intervenção observados nos espaços públicos do centro de Presidente Prudente. Ou seja, 

buscando trazer aspectos econômicos, políticos e sociais vigentes na época em que os novos 

projetos para o centro de Presidente Prudente foram idealizados. 

Em seguida, a terceira sessão busca discorrer sobre as repercussões do consumo de 

massa nos espaços urbanos das cidades. Traçará um panorama que vai desde as formas de 

se fazer política através do estímulo às práticas de consumo na/da cidade até culminar nas 

suas repercussões para os projetos urbanos da cidade contemporânea. Sendo assim, o 

desenvolvimento dessa sessão tem como proposta compreender alguns aspectos das lógicas 

sociais e econômicas por detrás dos atuais projetos urbanos a fim de lançar luz ao estudo de 

caso específico deste trabalho.  
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Como desdobramento da sessão anterior, a quarta e última sessão analisa os motivos 

pelos quais os espaços urbanos das áreas centrais das cidades são frequente e historicamente 

alvos de novos projetos de intervenção, tendo por objetivo observar em que medida essas 

intencionalidades se aplicam ao caso do centro da cidade de Presidente Prudente – mas 

também para o caso de outras cidades de sua região, onde foram executados projetos muito 

semelhantes aos observados no estudo de caso deste trabalho. Ainda nesta sessão, será 

analisada a pertinência – ou não – de se considerar o projeto do Novo Calçadão da Maffei e 

os novos projetos para a Praça 9 de Julho e para a Praça da Bandeira em Presidente Prudente 

como projetos de revitalização desses espaços, tendo em vista que esta é uma questão que 

perpassa pelos objetivos específicos desta pesquisa. 

Por fim, as considerações finais apresentadas serão pensadas no sentido de sintetizar 

a linha argumentativa desenvolvida ao longo da dissertação e buscar retomar as perguntas, 

os objetivos e a hipótese de pesquisa que deu origem a este trabalho. E, dessa forma, 

investigar possíveis desdobramentos de outros trabalhos ainda a serem desenvolvidos sobre 

o tema, tendo em vista que nenhuma pesquisa deve ser um fim em si mesma. 

Figura 1. Quadro síntese de parte do projeto de pesquisa norteador deste trabalho 

Tema Espaços públicos de áreas urbanas centrais 

Objeto Centro de Presidente Prudente-SP 

Problema 
Alterações nos espaços públicos livres da área central de Presidente Prudente ocorreram 
paralelamente a implementação de políticas públicas de ampliação de acesso ao crédito e 
consequente mudança dos padrões de consumo dos segmentos populares de baixa renda. 

Hipótese 

Os projetos de revitalização dos espaços públicos da área central de Presidente Prudente, 
realizados pelo Poder Público Municipal, em alguma medida foram influenciados por 
políticas públicas econômicas nacionais de ampliação de acesso ao crédito aos segmentos 
populares de baixa renda. 

Questões 

O aumento do potencial de compra dos segmentos sociais de baixa renda e a mudança do 
seu padrão de consumo foram as causas para a realização dos projetos de revitalização do 
Calçadão e da Praça 9 de Julho em Presidente Prudente? 
O poder público municipal de Presidente Prudente teve como objetivo alterar o perfil do 
público-alvo frequentador do centro por meio dos projetos de revitalização executados na 
área central da cidade? 

Objetivos 

Geral 

Compreender em que medida as lógicas econômicas implementadas a partir 
do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) podem ser tomadas 
como referência para contextualizar, explicar e analisar os projetos de 
revitalização dos espaços públicos da área central de Presidente Prudente-SP 

Específicos 

Investigar se o aumento do potencial 
de compra e a mudança do padrão de 
consumo, ambos por parte dos 
segmentos populares, foram as causas 
para o poder público municipal de 
Presidente Prudente - SP realizar os 
projetos de reforma da Praça 9 de 
Julho e do Calçadão 

Averiguar a possível intenção por 
parte do poder público municipal 
de Presidente Prudente - SP em 
iniciar um processo de alteração 
do público-alvo frequentador da 
área, os segmentos populares, 
visto que os novos projetos de 
reforma lançados em outros 
pontos da área central da cidade 
poderiam também dar início a um 
real processo de revitalização do 
centro 

Metodologia Estudo de caso 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria  
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INTRODUÇÃO 
 _______________________________________________________________ 

 

 

Há alguns pontos de partida sob os quais essa pesquisa se embasa e sem eles o 

desenvolvimento deste trabalho não se justifica.  

Se buscamos trabalhar com alguns aspectos teóricos-empíricos referentes às lógicas 

de produção do espaço urbano neste trabalho, não é possível considerar a cidade1 – civitas 

– como um dado natural – que nasce, cresce, desenvolve-se e morre. Segundo Lefebvre 

(2006), a cidade não pode ser entendida como um dado natural. Para o autor, as obras são 

dados que nascem prontos e não são passíveis de reprodução. Se a cidade fosse considerada 

uma obra da natureza, isso significaria o mesmo que dizer que ela não poderia ser criada por 

outros meios a não ser os naturais. "Quem diz ‘natureza’ afirma espontaneidade” (p. 109). Se 

a cidade é passível de produção, quem a produz? Como a produz? Por que a produz? Essas 

são das algumas questões que esse trabalho busca compreender. 

Correa (1989) toma a cidade como produto social a partir de alguns pontos básicos, 

sendo dois deles os que mais serão levados em conta neste trabalho: um que toma a cidade 

como reflexo da sociedade – civitas – e outro que toma a cidade como fato físico – urbs. 

Portanto, as cidades se constituem enquanto reflexo da sociedade que as compõem porque 

expressam em sua forma os seus diversos momentos históricos vividos, tanto o presente 

quanto o passado. Por exemplo, as áreas urbanas tidas como “desatualizadas” perante a 

opinião das elites sociais podem passar por intervenções públicas e/ou privadas na tentativa 

de trazerem novamente para si as atividades voltadas a um público de maior renda. 

Complementarmente a ideia de um espaço reflexo de sua sociedade, Correa (1989) 

também aponta o espaço urbano como condicionante das relações sociais e econômicas de 

produção/reprodução do capital econômico e cultural. Ideia essa que pode ser entendida, 

por exemplo, através da concentração de vários estabelecimentos comerciais e de serviços 

presentes em uma área urbana central – por estarem próximos uns dos outros e por 

transformarem essa região urbana fortemente reconhecida por tal concentração de 

 
1 Ao fazer referência ao termo "cidade", três sentidos podem ser atribuídos ao termo. "Civitas”, fato 
social, "polis”, fato político, e “urbs", fato físico. 
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estabelecimentos, a sua centralidade exercida é condição favorável para a reprodução do 

capital. 

O condicionamento se dá através do papel que as obras fixadas pelo 
homem, as formas espaciais, desempenham na reprodução das 
condições de produção e das relações de produção. Assim, a existência 
de estabelecimentos industriais juntos uns dos outros, e realizando entre 
si venda de matérias-primas industrialmente fabricadas, constitui-se, 
pelas vantagens de estarem juntos, em fato que viabiliza a continuidade 
da produção, isto é, a reprodução das condições de produção. (CORREA, 
1989, p. 08-9) 

Complexificando o entendimento do espaço urbano como um espaço social, 

Gottdiener (1993), leva em consideração mais três outros aspectos fundamentais para a sua 

caracterização. O primeiro deles diz respeito a inerência das relações espaço-temporais aos 

aspectos da organização social. "[...] a manifestação espacial das relações de produção e 

design ambiente estão todos envolvidos essencialmente tanto na valorização quanto na 

realização da mais-valia" (p. 196). Para o autor, isso é uma forma de atualizar a visão marxista 

de produção e também uma forma de a transcender, já que manifestação do capitalismo – 

como os conflitos de classes, a reprodução do trabalho, a reprodução das relações de 

produção, a acumulação do capital e a formulação de sua crise – não ocorrem mais apenas 

sob o espaço, mas também no espaço urbano – ou seja, o espaço urbano também passa a 

ser uma peça chave a compor os momentos do sistema capitalista de produção, reprodução 

e acumulação do capital. 

[...] no instante em que atualizamos o marxismo frente ao espaço, 
também o transcendemos. Tanto a análise do conflito de classe quanto a 
da acumulação de capital se dissolvem quando perseguimos os efeitos 
das relações e interesses espaciais sobre as práticas políticas e 
econômicas. (GOTTDIENER, 1993, p. 197). 

Como segundo ponto fundamental, Gottdiener (1993) se coloca contra conceitos 

marxistas e ecologistas, pois relacionam o desenvolvimento urbano à apenas contextos 

sociais específicos. Segundo o autor, "ignora os tipos de ligações horizontais, muitas vezes 

de natureza contenciosa, entre grupos, instituições e detentores de recursos que os 

ecologistas convencionais sempre procuram analisar". Isso significa que instituições públicas 

– que não costumavam ser consideradas – precisam passar a ser levadas em conta. O Estado 

é um grande detentor de recursos e apresenta interesses convergentes a muitos grupos 

sociais diretamente atuantes nas intervenções no espaço. Por exemplo, neste trabalho se 

levará em conta o papel atuante da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em atender 

aos interesses de valorização comercial da sua área central, de maneira a retomar o “prestígio 

social” do centro, que se perdeu com surgimento de outras centralidades comerciais voltadas 

ao perfil de alta renda a partir de 1990. Com a diferença de que, agora, a partir dos anos 
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2010, o “prestígio social” que se quis dar ao centro esteve voltado ao atendimento das novas 

demandas de consumo dos segmentos populares – e não mais das suas elites sociais locais. 

Correa (1989) destaca que o Estado desempenha uma função chave em intervenções 

urbanas. O Estado – seja ele na esfera federal, estadual ou municipal – pode exercer o papel 

de proprietário dos meios de produção, proprietário fundiário e promotor imobiliário, além 

de atuar como o regulador do uso da terra (CORREA, 1989). Ou seja, ele é o único agente 

urbano que pode desempenhar a função de todos os demais agentes sem que o inverso se 

aplique. Nesse sentido, o autor destaca a atuação parcial do Estado na produção do espaço, 

que tende a favorecer determinados grupos sociais e/ou econômicos – geralmente indo de 

encontro aos interesses dos grupos socioeconômicos vigentes no poder. 

O Estado pode criar um conjunto de instrumentos de regulação do espaço. Ele 

determina, por exemplo, o direito de desapropriação, o valor do imposto fundiário e 

imobiliário, a taxação de terrenos sem ocupação e a mobilização de créditos para habitação. 

Porém, o instrumento que se mostrou mais relevante para esta pesquisa, diz respeito ao 

poder do Estado em legislar quanto ao uso das terras e ao direcionamento das áreas a 

receberem obras de infraestrutura. Exemplo do aval que o poder público possui – em esfera 

municipal – de regular os espaços urbanos é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que costuma 

integrar o Plano Diretor e determina quais são as atividades possíveis a serem desenvolvidas 

em determinado bairro – como atividades industriais, comerciais, residenciais – e também 

escolher com autonomia a região da cidade a receber melhorias de infraestrutura básica – 

como iluminação pública, asfaltamento, acesso à água e captação de esgoto. Nesse sentido, 

as suas tomadas de decisões não costumam ser neutras, costumeiramente favorecendo 

alguma das partes envolvidas, visto que as autorizações e as benfeitorias – ou a ausência 

delas – geralmente acabam determinando na valorização – ou desvalorização – da terra e das 

atividades ali existentes.  

Esta complexa e variada gama de possibilidades de ação do Estado 
capitalista não se efetiva ao acaso. Nem se processa de modo 
socialmente neutro, como se o Estado fosse uma instituição que 
governasse de acordo com uma racionalidade fundamentada nos 
princípios de equilíbrio social, econômico e espacial, pairando acima das 
classes sociais e de seus conflitos. Sua ação é marcada pelos conflitos de 
interesses dos diferentes membros da sociedade de classes, bem como 
das alianças entre eles. Tende a privilegiar os interesses daquele 
segmento ou segmentos da classe dominante que, a cada momento, 
estão no poder. (CORREA, 1989, p. 25-26) 

Um terceiro e último ponto apresentado pelo autor – e importante para esta pesquisa 

– é que as formas urbanas nem sempre acompanham temporalmente os atuais estágios de 

produção do capital. Ou seja, apesar da cidade estar diretamente relacionada ao modo de 

produção de seu modelo econômico, é preciso levar em conta a existência de um possível 



 32 

descompasso entre seus estágios e suas implicações nas formas urbanas. Com isso, a 

sugestão do autor é a de que primeiramente devemos focar nas análises dos espaços em si 

para só depois começarmos a relacioná-los com as políticas determinantes – ou não – de sua 

formação espacial. 

[...] é simplesmente errado supor que se pode demonstrar claramente o 
elo entre fases de desenvolvimento social capitalista e forma espacial. 
Não há, nem houve jamais, “cidades capitalistas industriais”, "cidades 
capitalistas monopolistas” ou “cidades capitalistas globais”. Há apenas 
formas espaciais e modos de produção ligados por um processo 
contingente e que existe em várias fases de desenvolvimento e mudança. 
Esse processo, comumente muito mais de desconcentração que de 
implosão, e não as formas em si, é que exige nossa atenção. 
(GOTTDIENER, 1993, p. 199-200). 

Nesse sentido, o desafio que o autor propõe aos pesquisadores do espaço urbano é 

o de que, apesar da busca por possíveis correlações existentes entre políticas públicas 

econômicas e a produção do espaço urbano, o foco dos trabalhos devem sempre estar 

voltados ao estudo espaço em si, e não em tais políticas – apesar de ser fundamental 

compreendê-las. Além disso, é importante termos em mente que, sob o ponto de vista 

temporal, é possível que as correlações existentes entre as políticas públicas e as 

transformações observadas nos espaços não se deem em um mesmo período de tempo – 

sempre havendo a possibilidade de dessincronia entre a vigência de tais políticas e suas 

implicações no espaço.  

Levando em conta tais considerações, o presente trabalho buscará se iniciar a partir 

da apresentação do seu objeto de estudo – a área central da cidade de Presidente Prudente. 

Como será tratado nas sessões a seguir, o centro de Presidente Prudente foi historicamente 

alvo de intervenções em seus espaços públicos. Na década de 1930, pouco mais de uma 

década após a fundação da cidade, foi realizado o primeiro projeto para a Praça da Bandeira 

e para a Praça 9 de Julho. Nas décadas seguintes, novos projetos foram lançados para estes 

mesmos espaços, atualizando-os em sua forma física. Ao final da década de 1970, um outro 

projeto foi lançado na área: a pedestrianização de parte da Rua Tenente Nicolau Maffei, 

conhecido como o “Calçadão da Maffei”.  

Após cerca de três décadas sem que estes espaços tivessem recebido novas 

intervenções, a década de 2010 ficou marcada pelo lançamento de três novos projetos para 

o centro: um novo projeto para o Calçadão, em 2011, para a Praça 9 de Julho, em 2013, e 

para a Praça da Bandeira, em 2018. Mais do que a atualização de sua infraestrutura física, a 

realização destes novos projetos buscou reestabelecer um antigo “prestígio social” 

pertencente ao centro – prestígio este reduzido com a fundação de novas centralidades 

comerciais voltadas às elites locais.  
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Figura 2. Quadrilátero central de Presidente Prudente formado pelo encontro de quatro das 
principais avenidas da cidade, com a demarcação dos pontos que serão citados neste trabalho. 

 

Fonte: Google Maps, editado por Bárbara Scudeller, 2020. 
 

Ao contrário do que se poderia esperar de um real projeto de revitalização, o que 

ocorreu no centro de Presidente Prudente com a execução destes novos projetos foi o reforço 

do seu caráter popular, e não a busca pelo resgate da sua ocupação pelas classes de alta 

renda. As relações que serão estabelecidas com as políticas de ampliação de acesso ao 

crédito e minimização das desigualdades de renda vão neste sentido. A partir do momento 

em que estas políticas públicas implementadas em âmbito nacional durante a Era Lula (2003-

2010) não levaram apenas a mudança do padrão de consumo da população de baixa renda, 

mas também mudança do seu perfil de consumo. Mais do consumirem produtos de maior 

valor agregado, as classes de baixa renda puderam experienciar práticas de consumo 

semelhantes as das classes médias e altas. O que necessariamente inclui o consumo do 

espaço no rol destas novas mercadorias a serem consumidas. É sob este cenário que os 

recentes projetos para os espaços públicos do centro de Presidente Prudente foram 

idealizados e executados. 
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SESSÃO 01. 
 SOBRE A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  

E SEUS PROJETOS PARA A ÁREA CENTRAL 
 ___________________________________________________________________ 

 

 

A origem da cidade de Presidente Prudente 
 

A cidade de Presidente Prudente está localizada no extremo oeste do Estado de São 

Paulo e a sua fundação esteve relacionada a basicamente dois fatores: a criação da Lei de 

Terras de 1850 e a expansão da cultura cafeeira para a região do extremo oeste do Estado 

de São Paulo. Apesar do estudo da origem da cidade de Presidente Prudente não ter feito 

parte dos objetivos que guiaram o desenvolvimento deste trabalho, a compreensão da 

origem dessa cidade e de seu processo de formação em muito nos auxiliaram a melhor 

compreender o objeto de estudo desta pesquisa – a área central de Presidente Prudente e 

os seus recentes projetos de intervenção. 

Conjunto 1. Mapa dos Polos de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e o mapa 
da Região Administrativa de Presidente Prudente no Estado de São Paulo respectivamente 

  

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA), 2002, e Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), 2007 

 
Diferentemente das cidades brasileiras que tiveram a sua fundação motivada pelo 

movimento migratório rural-urbano, geralmente também acompanhada por um processo de 

industrialização, a cidade de Presidente Prudente teve a sua origem essencialmente 
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embasada no interesse de especulação fundiária das terras da porção oeste do Estado de 

São Paulo a partir da década de 1850.  

  A Lei nº 601 de 1850, popularmente conhecida como a “Lei de Terras”, criada em 
1850, sancionava todas as diferentes formas de aquisição de terras realizadas até o ano de 
sua regulamentação, em 1854. Ou seja, tornava legítima até aquele momento as aquisições 
de terras através de concessões governamentais, por ocupações ou por compras. Porém, 
após a regulamentação desta lei, só seria reconhecida a posse de terras dos proprietários 
que as tivessem adquirido a partir das transações financeiras de compra e venda – e não mais 
também por concessões ou ocupações. Sendo assim, a partir da regulamentação desta lei, 
as terras brasileiras passaram a ser, na prática, mercadorias (SPOSITO, 1983).  

A criação desta lei também esteve relacionada à fundamental importância de garantia 
do crescimento da economia brasileira da época, que estava prestes a abolir o regime de 
trabalho escravo e que, portanto, precisava criar novos mecanismos de sujeição do 
trabalhador ao trabalho – não só por parte dos antigos escravizados, mas também por parte 
dos imigrantes que estavam por vir ao Brasil. Criar barreiras econômicas e burocráticas que 
evitassem a posse de terras por parte dessas classes sociais era de fundamental importância 
para a criação de uma força de trabalho disponível e totalmente à serviço da economia do 
país. 

Na iminência de transformações nas condições do regime escravista, que 
poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam as condições 
que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho. Importava menos a 
garantia de um monopólio de classe sobre a terra, do que a garantia de 
uma oferta compulsória de força de trabalho à grande lavoura. 
(MARTINS, 1979, p. 59, apud2 SPOSITO, 1983, p. 39). 

A compreensão desta lei e as consequências por ela implicadas é de fundamental 
importância para também compreendermos especificamente a fundação da cidade de 
Presidente Prudente, porque foi a partir dela que passaram a ocorrer as primeiras ocupações 
de terras do Oeste Paulista. 

Segundo Abreu (1972 apud SPOSITO, 1983), as primeiras apropriações de terras no 
Sertão do Paranapanema ocorreram pelos grileiros já em um período próximo a promulgação 
da Lei de Terras. O objetivo dessas apropriações naquele momento não era o de ocupar as 
terras apropriadas, e muito menos explorá-las, mas apenas especular com elas. Nesse 
sentido, podemos considerar que o pioneiro a de fato se apropriar das terras da Alta 
Sorocabana foi José Teodoro de Souza, em 1856.  

O interessante para aqui se observar é que a apropriação de José Teodoro de Souza 
ocorreu no ano de 1856, portanto, posteriormente a criação e o início da vigência da Lei de 

 
2 Devido à pandemia da COVID-19 e à impossibilidade de acesso às bibliotecas, também não foi 
possível ter acesso à obra de José de Souza Martins, “O cativeiro da terra”, de 1979. A leitura desta 
referência estava prevista para o segundo semestre de 2020. 
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Terras de 1850. Assim, em tese, José Teodoro de Souza precisaria ter pago por sua posse, e 
não apenas ter se apropriado das terras. Mas, segundo Sallum (1982, apud3 SPOSITO, 1983), 
esta forma de apropriação irregular das terras foi o que essencialmente caracterizou as 
primeiras ocupações do Oeste Paulista. Neste caso, as apropriações irregulares realizadas 
após a Lei de Terras eram legalizadas através da concessão de favores políticos ou através 
do suborno de funcionários do Governo. Segundo Abreu (1972, apud SPOSITO, 1983), foi 
assim que José Teodoro de Souza legalizou as suas terras, pois declarou ter se apossado 
delas em 1847. 

Após a iniciativa inaugural de José Teodoro de Souza, outros posseiros ocuparam as 
terras do Oeste Paulista de forma ilegal, mas que conseguiram legalizar as suas ocupações 
através da concessão de favores políticos e/ou suborno de funcionários – tendo em vista, 
portanto, que a posse ilegal de terras da região não foi uma exceção de José Teodoro de 
Souza, mas uma regra às posses que a ele se seguiram. Portanto, foi assim que se deram as 
primeiras propriedades das terras de onde ainda estaria para ser fundada a cidade de 
Presidente Prudente. 

A José Teodoro de Souza seguiram-se outros homens, muitos deles 
mineiros, também incentivados pelo primeiro que tinha interesse em 
legitimar sua posse. Em Minas Gerais possuíam propriedades rurais 
pequenas ou médias, com base no trabalho familiar, auxiliado por alguns 
escravos e/ou agregados, dedicadas sobretudo à criação de gado. Na 
área do Paranapanema, tiveram acesso à terra, comprando-a de algum 
posseiro pioneiro (legitimando posses que se deram ilegalmente), ou 
procederam eles mesmos à posse de alguma porção de terra que 
estivesse desabitada, independentemente do fato de haverem sido 
apossadas anteriormente e da própria Lei de 1850, que os impedia 
legalmente deste ato. Podemos dizer, que aí reproduziam de forma 
muito ampliada (porque as propriedades eram enormes, comparadas 
àquelas vendidas ou deixadas em Minas Gerais) o modo de vida original, 
pois com base na mesma força de trabalho eram também invernistas, já 
com vistas ao mercado paulista que se ampliava, com a expansão cafeeira 
em outras áreas do estado. (SPOSITO, 1983, p. 37).  

Pelo que foi até aqui exposto por autores que se debruçaram em estudar a origem da 
cidade de Presidente Prudente, é possível reafirmar, portanto, que a ocupação de terras da 
Alta Sorocabana foi motivada pela transformação das terras brasileiras em mercadorias, 
através da criação de Lei de Terras de 1850, e também pela valorização destas terras graças 
à expansão da cultura cafeeira ao oeste do Estado de São Paulo. Porém, foi apenas a partir 
de 1917 que as ocupações da região foram as que de fato deram origem ao que poucos anos 
depois veio a ser o Município de Presidente Prudente. 

 
3 Também não foi possível ter acesso direto à obra de Brasilio Sallum, “Capitalismo e cafeicultura: 
Oeste Paulista, 1888-1930”, de 1982, devido à pandemia da COVID-19. 
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Figura 3. Planta da Vila Goulart, datada de 1919, com destaque ao quadrilátero central, 
formado pelo encontro de quatro das principais avenidas da cidade de Presidente Prudente 

 

Fonte: Abreu, 1972, apud Sposito, 1983, editado por Bárbara Scudeller, 2021 

 
Do ano de 1917 data o primeiro loteamento urbano realizado para a cidade de 

Presidente Prudente. Neste ano, o Coronel Francisco de Paula Goulart decidiu lotear parte 
de sua fazenda (a Gleba Pirapó-Santo Anastácio) em lotes urbanos. No caso, este loteamento 
consistia basicamente no parcelamento de suas terras em dez quadras com seis lotes em 
cada um, totalizando um parcelamento de 60 lotes urbanos circundados por quatro avenidas 
– que posteriormente viriam a se tornar quatro das principais avenidas da cidade – , a Avenida 
Rio Branco (parte da atual Washington Luiz), a Avenida da Estação (parte da atual Avenida 
Brasil), a Avenida Manoel Goulart (atual Avenida Coronel Marcondes) e a Avenida D. Izabel 
(atual Avenida Manoel Goulart). Ou seja, este foi o primeiro loteamento realizado no que veio 
a ser a cidade de Presidente Prudente e o que hoje constitui o que chamamos de 
“quadrilátero central” da cidade. 

O Coronel Francisco de Paula Goulart representava a continuação do espírito pioneiro 
que iniciou o desbravamento das terras do Oeste Paulista. Assim como a maioria dos 
primeiros ocupantes que se seguiram a José Teodoro de Souza, Francisco de Paula Goulart 
veio de Minas Gerais e mantinha regularmente negociações de terras em vários outros 
estados do Brasil, como Mato Grosso e Goiás – sempre percorrendo regiões ainda não 
ocupadas em busca de boas terras para fazer novos negócios (CASTILHO 2017). Exemplo do 
pioneirismo de Goulart no Oeste Paulista pode ser constatado através de uma análise 
cronológica dos fatos.  
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Conjunto 2. Coronel Francisco de Paula Goulart com sua família na década de 1920 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Como já destacado anteriormente, de 1917 data o primeiro loteamento urbano 

realizado pelo Coronel Goulart. Porém, só em 1919 é que a Estrada de Ferro Sorocabana 
chegou a região. Como lembrado por Castilho (2017), o Coronel Goulart não só já ocupava 
a região como esteve presente no ato da demarcação das terras para a construção da Estação 
Presidente Prudente – que acabou dando o nome à cidade. O engenheiro da Estrada de 
Ferro Sorocabana, João Carlos Fairbanks, era um dos responsáveis pelo prolongamento da 
ferrovia à região oeste do Estado de São Paulo, que tinha por objetivo estabelecer uma 
conexão direta do oeste paulista com a capital do Estado para o escoamento da produção 
cafeeira. No dia 14 de setembro de 1917 – data em que se comemora o aniversário da 
cidade4 –, o engenheiro Fairbanks efetuou a demarcação dos alicerces da estação, que só 
viria a ser construída em 1919. Junto a este evento, já estava ali presente o Coronel Goulart, 
que aproveitou a ocasião para pedir ao engenheiro que demarcasse também a avenida que 
pretendia construir ali, de frente à estação, separando a sua fazenda do loteamento que viria 
a empreender ainda naquele mesmo ano. Portanto, não só o Coronel Goulart foi o primeiro 
a lotear a área como também o seu loteamento já se fazia ali presente antes mesmo da efetiva 
vinda da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1919. Como lembra Whitacker (1997), segundo 
Abreu (1972): 

Abreu afirma, inclusive, que o próprio engenheiro então responsável pelo 
projeto do prolongamento da Estra de Ferro Sorocabana, e pela estação, 
teria executado um primeiro estaqueamento para a definição dos limites 
entre a futura estação, a fazenda de Goulart e a área pretendida como 
núcleo urbano. Posteriormente, esta área reservada ao núcleo foi 
planejada em seu arruamento, posição de quadras e divisão de lotes. Tal 
planta constitui-se, hoje, no atual Centro de Presidente Prudente, tendo 

 
4 Convencionou-se que a contagem dos anos de aniversário da cidade se iniciaria em 1917, ano da 
construção do primeiro loteamento na Vila Goulart e atual centro consolidado de Presidente Prudente. 
No entanto, em tese, o Município de Presidente Prudente foi efetivamente criado só em 1921, e 
inscrito apenas em 1923 – tanto é que as primeiras leis municipais datam desde ano, segundo Castilho 
(2017). Portanto, é necessário aqui reconhecer que há uma divergência entre a “idade” da cidade (104 
anos) e a do Município (98 anos). 
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tido seu plano em quadrícula, definido naquela ocasião. (WHITACKER, 
1997, p. 131). 

Figura 4. Expansão da Estrada de Ferro Sorocabana ao oeste do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Abreu, 1972, apud Whitacker, 1997 
Conjunto 3. Estação Ferroviária “Presidente Prudente” da Estrada de Ferro Sorocabana nas 

décadas de 1930 e 1940 respectivamente 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Após a demarcação dos seus lotes, o Coronel Goulart deu início às suas negociações, 

que ainda guardavam muitas semelhanças com as formas de negociações do pioneirismo da 
época. Segundo Sposito (1983), esta primeira fase do pioneirismo da região era caracterizada 
por uma falta de planejamento dos lotes, que eram negociados de forma quase que 
exclusivamente verbal ou por “contratos de gaveta”, sem nenhum tipo de regularização em 
cartório. Os problemas oriundos deste tipo de negociação eram as consequentes 
irregularidades do tipo de ocupação, pois não se tinha sequer, na prática, uma clara 
demarcação dos lotes negociados, implicando em conflitos de propriedade. “A inexistência 
de uma simples planta, onde a quantidade e o tamanho dos lotes estivesse demarcada 
demostra o espírito do empreendimento” (SPOSITO, 1983, p. 74). Algumas características 
herdadas por este tipo de ocupação conseguem ser vistas até hoje. Segundo Whitacker 
(1997), a inexistência de regras para a construção dos primeiros edifícios nos lotes da Vila 
Goulart fez com que estas primeiras edificações precisassem ser demolidas e construídas 
novas no lugar – dai o motivo pelo qual pouco se observa a existência de edifícios que datem 
dos primeiros momentos de colonização desta área.  
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Por outro lado, foi exatamente este tipo de negociação – praticamente informal – que 
garantiu a agilidade necessária para que as terras de Presidente Prudente fossem 
rapidamente ocupadas, pois, para que pudessem se valorizar cada vez mais, a sua ocupação 
precisaria estar em constante crescimento. Tamanha era a informalidade dessas tratativas que 
muitas vezes as negociações eram feitas no “boca-a-boca” e os lotes eram imediatamente 
ocupados pelos seus compradores. 

[...] este tipo de ação acabou por gerar conflitos dos mais diversos, dada 
a imprecisão da demarcação de lotes, a falta de documentação e outros 
problemas; sob outra perspectiva facilitou em muito a ocupação do 
espaço rural e do urbano, visto que esta se efetivava muitas vezes a partir 
de uma simples autorização [verbal] do Coronel Goulart. (SPOSITO, 1983, 
p. 71).  

 Porém, apesar do Coronel Goulart ter sido o primeiro a lotear parte das glebas da 
região, ele não foi o único em seu pioneirismo. Em 1922, a partir da compra da Fazenda 
Montalvão, o Coronel José Soares Marcondes passou também a lotear suas terras, localizadas 
na porção leste da cidade. Como destacado por Abreu (1972, apud SPOSITO, 1983), os 
loteamentos empreendidos pelo Coronel Marcondes em muito se diferenciavam dos 
loteamentos realizados pelo Coronel Goulart. Fazendo parte de um segundo momento do 
pioneirismo da Alta Sorocabana, a transformação de algumas glebas da Fazenda Montalvão 
em lotes urbanos se deu através dos trabalhos da Companhia Marcondes de Colonização, 
Indústria e Comércio, fundada pelo próprio Coronel Marcondes. Sendo os loteamentos 
empreendidos por uma companhia de maior suporte financeiro e organização empresarial, 
os lotes não eram negociados informalmente, sem nenhuma regularização, como eram as 
negociações realizadas pelo Coronel Goulart. As transações imobiliárias realizadas pelo 
Coronel Marcondes eram intermediadas por sua companhia de colonização, de acordo com 
a lei e com escrituras de compra e venda registradas em cartório – tudo providenciado pela 
própria companhia.  

Conjunto 4. Coronel José Soares Marcondes na década de 1920, com sua família 

    

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
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Conjunto 5. Sede da Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio em 
Presidente Prudente e alguns fundadores da companhia, respectivamente, em 1922 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Segundo Whitacker (1997) as diferenças entre os tipos de negociações empreendidas 

entre os coronéis Marcondes e Goulart acabaram por influenciar também as características 
das edificações presentes em cada uma das vilas. Como destacado anteriormente, as 
primeiras edificações construídas na Vila Goulart já não se fazem presentes na atual área 
central de Presidente Prudente. Por outro lado, as primeiras edificações empreendidas na 
Vila Marcondes, que datam da fundação da cidade e da origem da vila, ainda se fazem 
presentes no local. Para Whitacker (1997) isso provavelmente se deve às diferentes formas 
de negociação conduzidas por cada coronel. Sem respaldo legal, a maioria das edificações 
da Vila Goulart precisaram ser reconstruídas, como já apontado. Por outro lado, muitas das 
primeiras edições construídas nos lotes negociados pelo Coronel Marcondes ainda 
permanecem na área sem alterações. Segundo relatos coletados por Whitacker (1997) 
inúmeras famílias possuem ainda hoje suas residências originais no bairro, tendo passado de 
pais para filhos. Para o autor, este fato pode ser creditado a situação regular que os lotes 
eram negociados desde o início da fundação do bairro, que permitiu não só a permanência 
de seus proprietários na área como também a permanência de suas construções originais. 

A diferença entre os dois coronéis foi muito bem sintetizada por Abreu (1972): 

A colonização Goulart e a colonização Marcondes, responsáveis pelos 
dois núcleos originários de Presidente Prudente, processaram-se por 
intermédio de dois tipos de empreendimentos: o primeiro, individual, 
pessoal, sem planificação, sem capital senão a própria terra herdada de 
uma época em que tudo era desconhecido e se faziam grandes posses, 
dependendo dos esforços e da boa vontade de um homem, era a 
continuação do espírito de pioneirismo do tempo de José Teodoro de 
Souza. O segundo, de caráter empresarial, com maior suporte financeiro, 
ao invés da atitude passiva de esperar compradores, investia com 
estudada propaganda para realizar negócios. Representava a segunda 
etapa do pioneirismo, a da fase da especulação capitalista, das grandes 
companhias de colonização. Embora de caráter empresarial, a 
colonização Marcondes não fugiu, porém, ao estilo pessoal de seu 
principal orientador, aventureiro e visionário. Ambas foram marcadas 
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pelas personalidades de seus proprietários. (ABREU, 1972, apud 
SPOSITO, 1983, p. 69). 

 Conjunto 6. Coronel Goulart e Coronel Marcondes, respectivamente, em suas fazendas 
de café, em Presidente Prudente, na década de 1920  

   

 Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Esta duplicidade de iniciativas animou uma histórica concorrência entre os dois 

coronéis naquela época. Basicamente o motivo desta concorrência era a busca pelo maior 
crescimento territorial e desenvolvimento econômico de cada uma das vilas, cada qual 
comandada politicamente por seus respectivos coronéis. Tamanha era esta concorrência 
entre as vilas que em cada uma delas foi fundada uma igreja – a Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Marcondes, e a Igreja São Sebastião, na Vila Goulart e hoje Catedral da 
cidade – e uma rua principal voltada ao comércio local – a Rua Quintino Bocaiuva, na Vila 
Marcondes, e a Rua Tenente Nicolau Maffei, na Vila Goulart, buscando criar uma dinâmica 
econômica e social independente entre cada uma das regiões. No entanto, apesar desta 
animada concorrência entre os dois coronéis, deste o início a Vila Goulart já demostrou ser a 
vila de maior sucesso em termos de expansão territorial e dinamismo econômico.  

Conjunto 7. Coronel Goulart, com personalidades políticas em 1940, e Coronel Marcondes, com 
os seus correligionários políticos em 1920, respectivamente 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
 Alguns fatores podem ser levados em conta para tentar explicar o maior 
desenvolvimento da Vila Goulart em detrimento da Vila Marcondes. Segundo Sposito (1983), 
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o principal fator que levou a uma expansão territorial distinta entre as duas vilas se deveu 
essencialmente à diferença de preço dos lotes negociados por cada um dos coronéis. Como 
discorrido, o Coronel Goulart não fornecia respaldo legal aos seus compradores, tendo em 
vista que as compras não eram regularizadas em cartório. Por outro lado, o Coronel 
Marcondes fornecia o registro de posse a todos os compradores de seus lotes. Sendo assim, 
é muito provável que o preço de venda dos lotes da Vila Marcondes era mais elevado em 
comparação aos da Vila Goulart. Eis então que o Coronel Goulart obteve êxito em seus 
objetivos: ocupar rapidamente a sua vila para que as terras por ele comercializadas – além de 
mais baratas – pudessem oferecer uma localização mais atraente aos novos compradores, 
expandindo cada vez mais os seus negócios. Apesar da topografia da Vila Marcondes ser 
mais acidentada e localizada “aos fundos” da Estação Ferroviária da cidade – ambos fatores 
que também podem ter impactado negativamente no valor de comercialização dos lotes – 
em essência, foi a diferença das tratativas empreendidas por cada um dos coronéis que 
determinou as diferentes proporções de expansão territorial das vilas. 

 Inclusive, o ritmo mais acelerado da expansão dos loteamentos da Vila Goulart pôde 
ser constatado também a partir de um ponto de vista temporal. Enquanto a Vila Marcondes 
foi fundada apenas em 1922 pelo Coronel Marcondes, ou seja, um ano após a criação do 
Município – em 1921 –, o Coronel Goulart, já em 1923, dava início ao seu segundo 
loteamento de terras em sua vila. Loteamento este que consistiu praticamente na replicação 
e na continuidade do antigo parcelamento do solo já empreendido pelo coronel em 1917, 
só que agora na porção mais ao sul da primeira ocupação. Como é possível observar nos 
mapas a seguir, essa tendência de maior expansão da Vila Goulart continuou com o passar 
das primeiras décadas do Município, tanto é que, em 1939, a área ao oeste da Estrada de 
Ferro Sorocabana, pertencente ao Coronel Goulart, já apresentava uma expansão territorial 
aproximadamente três vezes maior do que se comparada à expansão territorial da Vila 
Marcondes. E essa tendência de expansão territorial a oeste continuou com o passar das 
décadas (SPOSITO, 1983) e até hoje se faz presente na forma da malha urbana do Município, 
muito mais extensa a oeste do que a leste da antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana. 

Figura 5. Área urbana pertencente às antigas Vilas Marcondes e Goulart em 1939 tendo como 
comparação a atual malha urbana de Presidente Prudente 

 

Fonte: Abreu, 1972, apud Sposito, 1983, editado por Bárbara Scudeller, 2021 
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Conjunto 8. Loteamentos existentes em Presidente Prudente em 1923 e em 1939. Destaque à 
diferença de expansão entre a Vila Goulart (em azul) e a Vila Marcondes (em vermelho) 

  

Fonte: Abreu, 1972, apud Sposito, 1983, editado por Bárbara Scudeller, 2021 
 

Um outro fator que provavelmente também pode ter estimulado o crescimento da 
malha urbana a oeste da Estação Ferroviária e muito pouco a leste é que a Vila Goulart foi 
pensada, desde o seu início, para ser o centro da cidade de Presidente Prudente. Whitacker 
(1997) destaca que as duas vilas serviam a objetivos diferentes desde a sua fundação. Apesar 
das duas vilas terem sido loteadas com o objetivo de financeiramente especular com o 
parcelamento de lotes rurais em lotes urbanos, a Vila Marcondes foi essencialmente pensada 
para dar suporte às ocupações rurais (ABREU, 1972, apud WHITACKER, 1997) – lembrando 
aqui que a fundação da cidade de Presidente Prudente antecedeu a ocupação do campo 
pela monocultura cafeeira justamente para dar suporte a este tipo de atividade em expansão. 
Sendo assim, foi na porção leste da cidade que passaram a ser construídos os primeiros 
armazéns para o depósito das sacas de café e onde também foram instaladas as primeiras 
empresas de beneficiamento – estruturas ainda hoje presentes nesta porção leste da cidade. 
Nesse sentido, segundo Whitacker (1997), a Vila Marcondes acabou paulatinamente 
assumindo características de um subcentro, e não de centro da cidade de Presidente 
Prudente. 

Essa “disputa” entre os dois núcleos, esteve presente no comércio, 
serviços – públicos e privados, etc. e deram “marcas” diferentes a estas 
porções da cidade. A Vila Goulart foi paulatinamente assumindo 
características de “centro da cidade” enquanto a Vila Marcondes, 
primeiramente, também com diversas características centrais, passou a 
concentrar as funções, para as quais fora originalmente pensada, de 
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suporte à ocupação das terras rurais. Assim, os armazéns, empresas de 
beneficiamento, etc. tenderam desde aquele momento a localizarem-se 
naquela parte da cidade. (WHITACKER, 1997, p. 133). 

Figura 6. Esquema das tendências da expansão territorial urbana de Presidente Prudente entre 
as décadas de 1910 e 1980 

 

Fonte: Sposito, 1983, editado por Bárbara Scudeller, 2019 

 
Por outro lado, a Vila Goulart acabou assumindo um protagonismo maior no 

desenvolvimento urbano da cidade. Para Whitacker (1997) é provável que este tratamento 
diferenciado dado à região da Vila Goulart se deveu ao fato desta estar situada de frente à 
Estação Ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana, condicionando “uma série de ações 
planejadas ou não que passaram a dotar sua frente de obras, serviços, melhorias, etc. 
diferenciadas às costas da estação” (p. 142). Mas aqui também seria conveniente acrescentar 
o fato de que desde o início a Vila Goulart apresentou uma expansão e um adensamento 
territorial muito maior se comparado a Vila Marcondes, essencialmente determinado pelas 
diferenças de preço e de negociação dos lotes adotadas pelos coronéis Goulart e Marcondes, 
como já destacado anteriormente. Assim, segundo Whitacker (1997), não é difícil imaginar 
que o comerciante ou o morador que estivesse em busca de um local para se instalar 
provavelmente preferiria se instalar na Vila Goulart e não na Vila Marcondes. 

Acrescido a estes dois fatores, é preciso destacar um terceiro, que também teve um 
grande peso na determinação da região da Vila Goulart como o centro principal5 de 

 
5 Foi escolhido adotar aqui o termo “centro principal” para fazer referência ao atual centro consolidado 
de Presidente Prudente, porque, nos primeiros anos após o início dos primeiros loteamentos urbanos, 
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Presidente Prudente. Após a inscrição do Município, em 1923, e da criação de suas primeiras 
leis, houve uma significativa preocupação de que a antiga área ocupada pela Vila Goulart 
extinguisse quaisquer características que pudessem remetê-la ao seu antigo suporte de 
atividades rurais. Nesse sentido, é possível citar algumas leis como exemplos deste objetivo 
da época. 

Castilho (2017) destaca três leis muito elucidativas desta preocupação dos órgãos da 
administração pública da cidade de gradativamente extinguirem os resquícios da “sociedade 
semi-rural” (p. 32) de Presidente Prudente da década de 1920. Seguindo uma ordem 
cronológica, a primeira lei de destaque é a Lei nº 07 de 18 de abril de 1925, que proibia o 
“assentamento de máquinas de algodão, café, arroz no perímetro urbano da cidade, 
demostrando as principais culturas [agrárias] da época” (p. 32) – lei esta que acabou 
contribuindo, segundo Whitacker (1997), para que as estruturas de beneficiamento de grãos 
fossem predominantemente instaladas na porção a leste da linha férrea, já que a Vila 
Marcondes foi fundada também com o objetivo de dar suporte às atividades rurais, como já 
destacado anteriormente. Outra regulação é a Lei nº 06 de 17 de maio de 1926, que proibia 
o “trânsito de quaisquer veículos de tração animal nas estradas de automóveis deste 
Município”. Complementarmente a esta lei, é interessante destacar a Lei nº 37 de 17 de 
março de 1930, promulgada pelo prefeito Francisco Pio Benguella, em que ficava 
“expressamente proibido o trânsito de cavaleiros, boiadas, e veículos a tração animal pelas 
estradas de automóvel, aonde ajam estradas de carroças, com a mesma direção”. Uma 
terceira lei de destaque deste período – e com os mesmos objetivos – é a curiosa Lei nº 07 
de 30 de junho de 1926, que estabelecia que ficavam “obrigados pela presente lei todos os 
proprietários de terrenos que estejam dentro do perímetro do Município a extinguir os 
formigueiros existentes nas suas propriedades”.  

Acrescido a estas leis, há um outro documento muito significativo que remete a esta 
preocupação pública da época: o Código de Posturas de 1925, que apesar de não serem 
leis, eram normativas que orientavam as tomadas de decisões dos agentes públicos. Segundo 
Castilho (2017), o corpo normativo do Código de Postura de 1925 provavelmente não foi 
elaborado originalmente pela própria Câmara de Presidente Prudente, mas sim copiado de 
algum outro órgão legislativo. De qualquer forma, segundo o autor, a adoção deste código 
pelo Município é relevante, porque demostrava que os seus vereadores entendiam aquelas 
disposições como convergentes aos interesses da cidade recém-fundada. 

Importante corpo normativo, o Código de Posturas de 1925, com mais 
de 300 dispositivos, constituiu um retrato fiel da cidade neste período 
inicial. Na verdade, pode-se dizer um retrato autêntico porquanto é o 
Poder Público dispondo sobre as regras mínimas de convivência urbana. 
Ainda que não tenha sido produzido pela própria Câmara, ou seja, que 
tenha sido copiado (o que é bastante possível), o fato é que os 

 
as duas vilas – Goulart e Marcondes – foram pensadas como dois centros urbanos distintos, 
independentes e concorrentes entre si. 
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vereadores prudentinos entenderam que suas disposições se ajustavam 
à cidade nascente. (CASTILHO, 2017, p. 36). 

Dois outros pontos relevantes a esta discussão foram trazidos pelo Código de Postura 
de 1925: a preocupação de separar o modo de vida urbano do modo de vida rural e a 
preocupação de dotar a cidade de um certo “embelezamento” em suas edificações. Para 
Castilho (2017), é significativa a preocupação do código em obrigar que os proprietários 
mantivessem os passeios públicos “capinados e varridos”, não se admitindo a presença de 
“mato” dentro do perímetro urbano. Ainda segundo o autor, a normativa conta com diversos 
capítulos tratando de recomendações construtivas quanto ao arruamento, alinhamento e 
nivelamento das edificações. Além disso, existiam normativas que orientavam quanto a 
pintura de prédios e muros “sempre que, a juízo da Prefeitura Municipal, tal serviço seja 
necessário para o embelezamento da cidade”. 

 Quanto às leis da época, há também outras que vêm de encontro às 
recomendações estabelecidas pelo Código de Posturas de 1925. Selecionada por Abreu 
(1972, apud WHITACKER, 1997), a Lei nº 16 de 25 de novembro de 1936 mostra o 
planejamento do poder público municipal em conceder benefícios fiscais para os 
proprietários dos lotes que construíssem prédios em alvenaria – e não em madeira – dentro 
do quadrilátero central da cidade – ou seja, dentro do perímetro do primeiro loteamento 
empreendido pelo Coronel Goulart, em 1917. Para Whitacker (1997), tais leis mostram o 
quanto a administração do Município tinha como objetivo dar um certo “ar de progresso” 
para a cidade. 

A fim de estimular a construção de prédios de melhor porte na cidade, o 
Prefeito Brizolla promulgou a lei nº 16 de 25 de novembro de 1936, 
concedendo isenção de impostos pelo prazo de 10 a 20 anos aos prédios 
edificados dentro do perímetro das quatro principais avenidas – Manoel 
Goulart, Antônio Prado (atual Av. Washington Luiz), Coronel Marcondes 
e Tenente Casimiro Dias (atual Avenida Brasil) – desde que seus valores 
excedessem de 100 e 150 contos respectivamente. (ABREU, 1972, apud 
WHITACKER, 1997, p. 141). 

Em posse destas informações, foi possível constatar, através de um levantamento 
fotográfico realizado junto ao Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, que estas 
leis de incentivo fiscal à construção de prédios de alvenaria e de “melhor porte na cidade”, 
de fato foram aceitas pela população prudentina da década de 1930. Como é possível 
observar nas imagens a seguir, efetivamente houve um claro movimento de construção de 
edificações com tais características. Inclusive, é interessante observar que tais imóveis foram 
construídos em meio a uma paisagem urbana ainda muito desabitada e desprovida de uma 
infraestrutura urbana pública. O resultado disso foi então uma perceptível discrepância entre 
os investimentos públicos e privados realizados à época. Ou seja, o mesmo poder público 
que incentiva a construção de edificações que pudessem contribuir ao “embelezamento” e 
“urbanização” da paisagem urbana da cidade é o mesmo que ainda não estava apto a 
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fornecer sua contrapartida à iniciativa privada, como, por exemplo, na construção de sarjetas, 
calçadas e iluminação pública. 

Conjunto 9. Prédios comerciais construídos na Rua Tenente Nicolau Maffei na década de 1930 
em Presidente Prudente. Destaque à inexistência de pavimentação da rua 

  

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Apesar da riqueza e da importância de Presidente Prudente como 
município produtor dentro do Estado, principalmente no campo agrícola, 
seu núcleo urbano não recebeu dos poderes públicos o volume de 
benefícios que lhe proporcionou a iniciativa privada. Enquanto esta 
investiu na construção de prédios tanto de madeira como de tijolos, 
sendo alguns dotados de requintes de decoração externa, contribuindo 
para o embelezamento da cidade, as administrações municipal, estadual 
e federal não acompanharam este entusiasmo, ficando o núcleo urbano 
desprovido de melhoramentos urbanísticos como calçamento, água e 
esgoto e prédios para serviços públicos durante muito tempo. (ABREU, 
1972, apud WHITACKER, 1997, p. 135, grifo nosso) 

Conjunto 10. Residência do Coronel Francisco de Paula Goulart, em 1928, e do Hospital São 
Geral, na rua Tenente Nicolau Maffei, em 1937, respectivamente 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
De forma geral, foi possível constatar, até aqui, que a origem da cidade de Presidente 

Prudente esteve diretamente relacionada ao interesse da iniciativa privada, particular – e até 
mesmo –, individual de alguns empreendedores da época em especularem com suas posses 
e seus investimentos nas terras da região. O pioneiro na posse dessas terras foi o posseiro 
José Teodoro de Souza, que tinha por objetivo apenas especular financeiramente com suas 
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posses, sem que houvesse o interesse efetivo de ocupar a região. Nesse sentido, portanto, 
podemos considerar que foi apenas com o Coronel Francisco de Paula Goulart que as terras 
de Presidente Prudente foram efetivamente ocupadas e loteadas, dando origem à cidade, 
em 1917. Após o Coronel Goulart, seguiu-se o Coronel José Soares Marcondes, que também 
empreendeu loteamentos em suas terras. Ambos foram seguidos por compradores 
interessados em estabelecerem residência na cidade recém fundada. Portanto, durante toda 
a década de 1910 e 1920, o que se observou foi o investimento massivo e unilateral da 
iniciativa privada na região, sem receber contrapartidas dos órgãos públicos – mesmo após 
a fundação do Município, em 1921. Constatação esta que vem de encontro ao fato da cidade 
de Presidente Prudente ter sido fundada antes da ocupação do campo e da vinda da 
monocultura cafeeira ao oeste do Estado de São Paulo, dando, assim, suporte aos negócios 
empreendidos pelos dois coronéis pioneiros em ocupar a região. 

 

 

Primeiros projetos públicos para a área central 
 

A década de 1930 foi um período consideravelmente importante para a história do 

Município de Presidente Prudente. Como apresentado a pouco, a origem da cidade esteve 

relacionada ao interesse da iniciativa privada em investir na região, sem haver uma 

contrapartida pública no suprimento de uma infraestrutura urbana básica na época para que 

a cidade pudesse garantir melhores condições de permanência da população em seu 

Município. Mas este cenário começou a mudar exatamente ao final da década de 1930, 

quando o Município de Presidente Prudente passou a receber recursos financeiros para 

realizar projetos de infraestrutura básica, graças a promulgação da Lei Orgânica dos 

Municípios. 

Promulgada em âmbito federal em 1935, a Lei Orgânica dos Municípios dava 

autonomia financeira aos Municípios – autonomia esta que havia sido extinta com a 

Constituição Republicana de 1891. Foi apenas com o término do Estado Novo (1937-1945) 

que os órgãos municipais efetivamente passaram a ter a autonomia que hoje têm. Com este 

pontapé inicial, em 1935, foi que a cidade de Presidente Prudente pôde passar a usufruir de 

certa independência administrativa e tributária para realizar as melhorias públicas de que a 

cidade necessitava desde os seus primeiros anos de fundação6 (ABREU, 1972; CASTILHO, 

 
6 Apesar de um interesse pessoal e científico em saber mais informações sobre a relevância da Lei 
Orgânica dos Municípios para a cidade de Presidente Prudente, não foi possível ter acesso às 
referências bibliográficas que potencialmente contribuiriam ao assunto. Como já destacado 
anteriormente, esta impossibilidade de acesso a algumas fontes bibliográficas se deu por conta da 
pandemia da COVID-19. 
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2017). A exemplo desses primeiros investimentos públicos na cidade, alguns projetos podem 

ser citados. 

Segundo Abreu (1972, apud WHITACKER, 1997), foi apenas no final da década de 

1930 que foi construído o primeiro pontilhão sobre os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, 

unindo os dois núcleos originais – Vila Goulart e Vila Marcondes. Provavelmente o pontilhão 

ao qual Abreu (1972) se referia era o pontilhão da Rua Barão do Rio Branco, o único existente 

até o final da década de 1970, e que até hoje permanece ativo. Segundo o autor, também 

dada da década de 1930 a execução dos primeiros serviços de calçamento das ruas e 

construção de sarjetas. Lembrando que imagens levantadas junto ao Museu e Arquivo 

Histórico de Presidente Prudente e apresentadas no tópico anterior vieram a confirmar esta 

informação, tendo em vista que nem sequer a atual Rua Tenente Nicolau Maffei havia ainda 

sido asfaltada – uma das principais ruas da cidade desde a sua fundação.  

O plano inicial e em parte executado, previa o calçamento das Ruas Barão 
do Rio Branco e João Pessoa [atual Rua Tenente Nicolau Maffei] desde a 
Praça 5 de Julho [atual Praça 9 de Julho] até a Av. Brasil e todas as 
transversais que ligavam estas duas artérias principais da cidade. E ainda 
o trecho da Av. Brasil compreendido desde a confluência com a Av. 
Conselheiro Antônio Prado [atual Av. Washington Luiz]. (ABREU, 1972, 
apud WHITACKER, 1997, p. 139). 

Conjunto 11. Calçamento para algumas ruas do centro de Presidente Prudente, em 1933. 
Destaque à área de estudo deste trabalho e os trechos a receberem o calçamento da época 

 

Fonte: Abreu, 1972, apud Whitacker, 1997, editado por Bárbara Scudeller, 2021 

 
 A partir do mapa esquemático elaborado por Abreu (1972, apud WHITACKER, 1997) 
é possível observar o quanto que os objetos de estudo desta pesquisa são relevantes para a 
cidade de Presidente Prudente desde poucos anos após a fundação do Município. Diante de 
uma paisagem urbana ainda desprovida de infraestrutura pública, as Ruas Barão do Rio 
Branco e a atual Tenente Nicolau Maffei foram algumas das primeiras ruas da cidade a 
receberem calçamento assim que o Município pôde dispor de recursos para tal. Além destas 
duas ruas, um trecho específico da Avenida Brasil também recebeu calçamento, muito 
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provavelmente por conta da centralidade exercida pela Esplanada da Estação, localizada em 
uma das quadras adjacentes a esta avenida. 

 Poucas informações conseguiram ser levantadas especificamente sobre o primeiro 
projeto elaborado para a Esplanada da Estação, onde atualmente se localiza a Praça da 
Bandeira – também objeto de estudo deste trabalho. As informações encontradas sobre o 
primeiro projeto para a esplanada foram obtidas em Abreu (1972, apud WHITACKER, 1997), 
onde destaca que o calçamento de toda a esplanada em frente à Estação Ferroviária ocorreu 
a pedido da própria Estrada de Ferro Sorocabana, tendo em vista que esta localidade 
representava uma centralidade intraurbana importante para a cidade na época – e, mesmo 
assim, ainda se encontrava sem calçamento, como é possível observar em algumas imagens 
disponibilizadas a seguir levantadas junto ao Museu e Arquivo Histórico de Presidente 
Prudente. Pouco anos após ter recebido o primeiro calçamento, em 1933, foi construída nesta 
mesma esplanada uma das primeiras praças da cidade de Presidente Prudente: a Praça da 
Bandeira7. Para Whitacker (1997), a realização deste primeiro projeto para a praça era 
representativa da centralidade que ela exercia para a cidade de Presidente Prudente na 
década de 1930. 

Conjunto 12. Esplanada da Estação, na década de 1930, ainda sem calçamento, e o primeiro 
projeto construído para a Praça da Bandeira, em 1938, respectivamente 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
Conjunto 13. Praça da Bandeira, na década de 1940, já com o seu primeiro projeto finalizado 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
7 Não foi possível precisar exatamente o ano em que o primeiro projeto da Praça da Bandeira foi 
executado. Segundo Whitacker (1997), o primeiro projeto da praça foi realizado até meados da década 
de 1930. Porém, os registros fotográficos mais antigos da Praça da Bandeira com o seu primeiro 
projeto datam do ano de 1938, mas ainda com o seu projeto em estágio inicial de execução. 
Aparentemente, foi apenas na década de 1940 que o primeiro projeto foi finalizado.  
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Neste mesmo perído em que foi construída a Praça da Bandeira, também foi realizado 
o primeiro projeto para a “Praça 5 de Julho”, atual Praça 9 de Julho – mas que só passou a 
receber este nome anos depois em homenagem aos prudentinos mortos na Revolução 
Constitucionalista de 1932. Como é possível observar no mapa esquemático elaborado por 
Abreu (1972, apud WHITACKER, 1997), com a demarcaçao das ruas da área central a 
receberem os primeiros calçamentos da cidade, as ruas adjacentes à quadra da Praça 9 de 
Julho já estavam inclusas, desde o início, para receberem estas primeiras melhorias públicas 
da cidade. 

De acordo com o que pôde ser levantado junto a Abreu (1972), a Praça 9 de Julho foi 
construída durante o primeiro mandato do então prefeito Felício Tarabay, em 1933. Como é 
possível observar nas fotografias levantadas junto ao Museu e Arquivo Histórico de 
Presidente Prudente, esta quadra da praça apresentava características físicas muito 
semelhantes a Esplanada da Estação antes do seu calçamento. Desde o início da década de 
1920, esta localidade já servia de ponto de encontro para o moradores da cidade, mesmo 
sendo totalmente desprovida de calçamento ou de qualquer outro tipo de infraestura 
pública. Apesar da centralidade intraurbana de Presidente Prudente estar localizada na 
Esplanada da Estação durante a década de 1920, a área destinada a Praça 9 de Julho já era 
frequentada pela população prudentina da época – como pôde ser constatado através das 
imagens a seguir e por meio da citação de Abreu (1972, apud WHITACKER, 1997): 

Constituía velha aspiração dos prudentinos um local onde pudessem 
passar algumas horas de lazer e os jovens realizarem o “footing”, prática 
tradicional das cidades do interior. O quarteirão, adquirido pela 
Municipalidade nos tempos da administração goulartista, para se fazer 
nele uma praça, era um vazio desgracioso, varrido constantemente pela 
poeira ou prejudicado pelo lamaçal. Ali se realizavam os comícios e as 
quermesses e funcionavam os circos.... O Prefeito Felício Tarabay 
transformou esta quadra num excelente jardim público. (p. 138, grifo 
nosso). 

Conjunto 14. Terreno público onde viria a ser construída a “Praça 5 de Julho”, atual Praça 9 de 
Julho, em Presidente Prudente. Imagens dos anos de 1923 e 1925, respectivamente 

   
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
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Então, foi no ano de 1933 que este “vazio desgracioso, varrido constantemente pela 
poeira e prejudicado pelo lamaçal” (ABREU, 1972, p. 309) recebeu o seu primeiro projeto. 
De acordo com os registros fotográficos levantados, o primeiro projeto para esta praça 
consistiu na construção de toda uma infraestrutura urbana básica ainda inexistente no local. 
Foram instalados postes de iluminação pública, jardineiras, floreiras e bancos de concreto. 
Como parte do projeto original, a praça foi construída em um nível mais elevado do que o 
nível da rua, sendo o seu acesso dado através de escadas projetadas aos arredores da praça. 
A praça também foi projetada com dois calçamentos transversais que acompanhavam as 
diagonais da quadra, sendo estas diagonais sobrepostas por um segundo calçamento que 
contornava toda a lateral da quadra da praça – constituindo caminhos possíveis para os 
pedestres que ali caminhavam. Além da sua construção em desnível com a rua e do seu 
calçamento constituindo caminhos por entre a quadra, o projeto da Praça 9 de Julho ficou 
marcado pela construção do seu coreto, localizado em uma das adjacências da quadra e bem 
em frente a igreja matriz da cidade, a Catedral São Sebastião. 

Um pouco mais elevado do que o nível da rua, o jardim possuía inúmeras 
entradas através de escadas. Internamente, recortavam-no várias ruas, 
guarnecidas de canteiros onde se plantaram flores, folhagens e árvores. 
No centro, havia um repuxo com um cisne expelindo água pelo bico. O 
jardim era iluminado por postes de um e três braços ligados entre si por 
instalações subterrâneas. A inauguração deu-se no dia 18 de junho de 
1933 (ABREU, 1972, apud WHITACKER, 1997, p. 138) 

Conjunto 15. Primeiro projeto da Praça 9 de Julho, em 1933 e 1935, respectivamente 

    
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

Conjunto 16. Praça 9 de Julho na década de 1940, ainda com seu primeiro projeto 

    
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
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 Logo após a construção desse primeiro projeto, a Praça 9 de Julho passou a constituir 
uma nova centralidade para a cidade, fazendo uma concorrência direta com a Praça da 
Bandeira – centralidade máxima da cidade até então, exercida conjuntamente com a Estação 
Ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana. Segundo as crônicas escritas por Benjamin 
Resende (1992)8 sobre as histórias do cotidiano da cidade de Presidente Prudente, era 
comum as pessoas se dirigirem até a Praça 9 de Julho para a prática do “compadrio”, 
momentos de encontro entre os citadinos prudentinos para se ter notícias sobre as novidades 
da cidade. 

 Porém, este projeto original da Praça 9 de Julho durou apenas duas décadas, 
recebendo um novo projeto já na década de 19509. As alterações do projeto original foram 
drásticas, pois todos os elementos característicos deste primeiro projeto foram demolidos –
exemplo disso foi a destruição do coreto, o antigo elemento arquitetônico de maior destaque 
para a praça da década de 1930. O projeto que se seguiu a este primeiro é o que se faz 
presente na Praça 9 de Julho até os dias atuais. Todo o calçamento, o mobiliário urbano, a 
iluminação e a vegetação foram alteradas, não restando nada do projeto original. A 
destruição do coreto deu lugar a uma fonte luminosa no centro da praça e que até hoje 
guarda o seu lugar de destaque no projeto. Porém, apesar dessas alterações projetuais, a 
Praça 9 de Julho continuou exercendo o seu papel de protagonista da centralidade 
intraurbana de Presidente Prudente, já em detrimento da antiga centralidade exercida pela 
Praça da Bandeira, na Esplanada da Estação.  

 

Conjunto 17. Praça 9 de Julho com o seu segundo projeto, em 1957 e 1961, respectivamente 

    

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
8 Também devido à pandemia da Covid-19, infelizmente não foi possível ter acesso direto ao livro de 
Benjamin Resende, “Raízes Prudentinas”, de 1992. 
9 Não foi possível precisar exatamente o ano em que este segundo projeto foi executado. Segundo os 
registros fotográficos encontrados no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, este 
segundo projeto já havia sido concluído em 1957, antes do final da década de 1950. 
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Conjunto 18. Praça 9 de Julho nos anos 1990 e no início dos anos 2000, ainda com as mesmas 
características do projeto original dos anos 1950, tendo recebido apenas alterações pontuais 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Segundo alguns relatos pessoais escritos por Lúcia Maria Ferri, em Castilho (2017), é 

possível observar o quanto a Praça 9 de Julho tinha a sua centralidade reforçada pela sua 
proximidade com a Igreja Matriz. O “footing” era um exemplo dessa centralidade conjunta 
e complementar exercida entre a praça e a igreja, pois o “footing”, que acontecia na Praça 9 
de Julho, costumava ter início após o término da missa de domingo da Catedral São 
Sebastião – de frente à praça. Mas a praça também era o local principal para os 
acontecimentos festivos e cívicos da cidade – por exemplo, os desfiles e apresentações na 
data de aniversário da cidade e os comícios políticos na reta final das eleições municipais. 
Assim, desde então, a Praça 9 de Julho se constituiu como uma centralidade simbólica e 
espacial para a cidade de Presidente Prudente. 

Após a saída da Missa das dez horas, na então Matriz, as jovens 
desfilavam ao redor da fonte seus modelitos inspirados na antiga Revista 
Figurinos Lana Lobell, saias amplas, godês, pregueadas, com armação, à 
altura dos tornozelos e que valorizavam a cintura fina com cintos largos, 
costuradas pelas modistas, pelas mães e tias. A praça era eleita, também, 
para os acontecimentos festivos e cívicos. Como tradição, a fanfarra 
vencedora dos desfiles da Semana da Pátria e da Cidade tocava e 
marchava ao redor da Fonte Luminosa. Os formandos tiravam fotos ali 
para guardar a memória de suas formaturas. No anoitecer, iniciavam-se 
os trabalhos de alto-falante de Dona Odete Pellegrini, com reclames e 
oferecimento de músicas para colegas, flertes e após a sessão das 
dezoito horas do Cine João Gomes as moças passeavam rodeando a 
fonte ou pelas calçadas da rua Tenente Nicolau Maffei. [...]. Os palanques 
políticos eram erguidos e ali se davam os discursos dos candidatos; a 
praça era usada principalmente para o último comício, quando se dava o 
encerramento da campanha eleitoral. (CASTILHO, 2017, p. 12-13). 

Desde a década de 1930 até a década de 1950, foi possível observar um movimento 
muito significativo de busca por melhorias públicas na infraestrutura urbana de Presidente 
Prudente. Datam desta época os primeiros projetos para a Praça da Bandeira e para a Praça 
9 de Julho. Além da construção dessas praças públicas no centro da cidade, edifícios públicos 
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também foram construídos nesse período, igualmente graças à Lei Orgânica dos Municípios. 
Foram construídos, por exemplo, o primeiro Paço Municipal de Presidente Prudente, em 
1933, e o antigo edifício do Fórum da cidade, concluído no final da década de 1930. Todos 
projetos executados na área central de Presidente Prudente. Outro edifício significativo para 
o centro e para o imaginário urbano da cidade foi a construção da Igreja Matriz. O seu 
primeiro edifício em alvenaria10 foi executado nos anos 1930, mas o seu segundo edifício – e 
que até hoje perdura como a catedral da cidade – foi concluído apenas em 1947. 

Conjunto 19. Primeiro edifício do Paço Municipal, na década de 1930 e 1940, respectivamente 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
Conjunto 20. Edifício do antigo Fórum, em construção em 1936, e já concluído nos anos 1940 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 
Conjunto 21. Igreja Matriz com seu primeiro edifício na década de 1930 e com o seu segundo 

edifício em 1947, respectivamente 

  

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
10 A primeira igreja de Presidente Prudente foi a capela de São Sebastião, construída em madeira em 
1918, a pedido da esposa do Coronel Francisco de Paula Goulart, a “Dona Izabel”, devota do santo. 
Mas a primeira igreja de São Sebastião em alvenaria só seria construída na década de 1930. 
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Dando um salto histórico de algumas décadas, é importante destacar um outro 
projeto relevante para o centro de Presidente Prudente e também para este trabalho: o 
Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei, construído no final dos anos 1970. Como pôde ser 
apresentado anteriormente, a Rua Tenente Nicolau Maffei foi uma das primeiras ruas a serem 
concebidas pelo projeto inicial da Vila Goulart e que futuramente viria a compôr as ruas do 
quadrilátero central da cidade. Além de ser uma das primeiras a serem concebidas pelo 
projeto de arruamento, também foi uma das primeiras ruas a receber calçamento, em 1933 
– o que desde então já demostrava o seu grau de relevância para a cidade de Presidente 
Prudente. Desde os primeiros anos da cidade, esta rua foi predominantemente ocupada por 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, fato este que se acentuou ainda 
mais com o passar dos anos e com o crescimento da malha urbana cidade. 

De forma mais específica, o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei foi construído 
no final do ano de 1979 e foi alvo de muitas polêmicas e conflitos entre o setor público e os 
comerciantes locais. Para se tomar conhecimento dos fatos ocorridos à época, foram 
realizados levantamentos documentais junto ao jornal “O Imparcial”, um dos principais 
jornais locais de Presidente Prudente na década de 1970, disponível para consulta junto ao 
Museu e Arquivo Histórico da cidade.  

A ideia da construção de uma via de uso exclusivo para pedestres surgiu durante a 
gestão do então prefeito Paulo Constantino, em seu primeiro mandato à frente da Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, de 1977 a 1981. Para testar a proposta, a primeira medida 
tomada pela Prefeitura Municipal foi o fechamento de um trecho da Rua Tenente Nicolau 
Maffei – entre a Avenida Brasil e a Avenida Coronel José Soares Marcondes – para a 
circulação de veículos motorizados na área. Ou seja, antes da construção efetiva do projeto 
de um calçadão no local, o trecho da rua a receber o projeto foi primeiramente fechado. 

Pelo que pôde ser levantado junto ao jornal “O Imparcial”, o fechamento deste trecho 
da Rua Tenente Nicolau Maffei durou aproximadamente dois anos11 – até receber o projeto 
– e de fato cumpriu com o seu objetivo de testar a proposta. É possível dizer isso porque 
muitos conflitos surgiram a partir deste fechamento para a circulação de veículos 
motorizados, sendo que o principal deles foi o embate entre os comerciantes locais e o poder 
público. 

Segundo as reportagens levantadas, o ano de 1978 foi marcado por um forte embate 
entre a Prefeitura Municipal e os lojistas da cidade que tinham os seus estabelecimentos 
comerciais localizados no referido trecho da Tenente Nicolau Maffei. A justificativa 
apresentada pelo setor comercial local era a de que o fechamento de parte da rua para a 
circulação de veículos motorizados traria uma dificuldade de acesso para os consumidores se 
dirigiem aos estabelecimentos situados no trecho pedestrianizado. Já no início do ano de 

 
11 Foram realizados levantamentos documentais junto ao jornal local “O Imparcial” a partir das 
reportagens publicadas diariamente nos anos 1978, 1979 e 1980. Nas reportagens referentes ao ano 
de 1978, o trecho da Rua Tenente Nicolau Maffei já se encontrava interditado para a circulação de 
veículos motorizados. Portanto, este trecho da Maffei ficou fechado por no mínimo dois anos até a 
construção do projeto do Calçadão. Mas é provável que a interdição tenha se iniciado já em 1977. 
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1978, a Associação Comercial e Industrial de Presidente Prudente encaminhou à Prefeitura 
Municipal um abaixo-assinado em que os comerciantes locais pediam a extinção da proposta 
do Calçadão da Maffei12. Logo em seguida, a Associação se manifestou alegando que o 
abaixo-assinado entregue à Prefeitura não era representativo do posicionamento da 
instituição, mas apenas dos comerciantes que aderiram ao abaixo-assinado13. O que se 
conclui a partir daí é de que a Associação Comercial não estava disposta a assumir um 
posicionamento contrário ao projeto perante o Poder Público – suspeita esta que veio a se 
confirmar em reportagens públicadas no final de 1978, em que a própria Associação 
Comercial se alia aos interesses da Prefeitura Municipal e lança a chamada “Semana do 
Freguês”. 

A “Semana do Freguês” era um evento organizado pela própria Associação Comercial 
e Industrial de Presidente Prudente14 em que promoções eram lançadas aos consumidores – 
ao longo de uma semana – pelas lojas localizadas no centro e parceiras do evento. A iniciativa 
da Associação tinha como objetivo convencer os lojistas contrários à ideia do Calçadão, 
mostrando a eles que a pedestrianização daquele trecho da Tenente Nicolau Maffei não traria  
prejuizo aos seus estabelecimentos, pelo contrário. A transformação deste trecho em uma via 
de uso exclusivo para pedestres representaria um diferencial de mercado favorável aos 
estabelecimentos comerciais ali localizados. A primeira edição da “Semana do Freguês” 
aconteceu em meados de outubro de 1978 e representou um grande sucesso de vendas aos 
lojistas que aderiram ao evento, segundo reportagem divulgada pelo jornal “O Imparcial”15, 
demostrando aos lojistas contrários à ideia do Calçadão de que a pedestrianização do trecho 
não desfavoreceria a ida de consumidores ao local, mas que os incentivaria16.  

 
12 A ACIPP discute hoje o “calçadão”. O Imparcial, Presidente Prudente, 23 fev. 1978. Acesso em: 19 
mar. 2019. 
13 ASSOCIAÇÃO Comercial e Industrial não se manifesta sobre o calçadão. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 28 fev. 1978. Acesso em: 19 mar. 2019. 
14 EM organização “A Semana do Freguês”. O Imparcial, Presidente Prudente, 04 jul. 1978. Acesso 
em: 19 mar. 2019. 
15 É importante esclarecer aqui que a imprensa local assumiu um posicionamento favorável a ideia da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em pedestrianizar parte da Rua Tenente Nicolau Maffei. 
Tanto é que as reportagens divulgadas frequentemente destacavam as vantagens da implementação 
do projeto e quase nunca apresentavam críticas contrárias a proposta. Ou seja, a Prefeitura Municipal 
não só contava com o apoio da Associação Comercial e Industrial da cidade como também contava 
com o suporte da imprensa local para tentar convencer os comerciantes do centro e a população em 
geral. 
16 “SEMANA do Freguês”: uma nova promoção que marca sucesso de P.P. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 18 out. 1978. Acesso em: 22 mar. 2019. 
SEMANA do Freguês, uma promoção que alcançou êxito inesperado. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 20 out. 1978. Acesso em: 22 mar. 2019. 
A “Semana do Freguês” sacudiu o comércio de Pres. Prudente. O Imparcial, Presidente Prudente, 22 
out. 1978. Acesso em: 22 mar. 2019. 
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Conjunto 22. Reportagens do jornal "O Imparcial" sobre a "Semana do Freguês" e os 
preparativos para as compras de Natal a serem realizadas no centro de Presidente Prudente 

   

Fonte: O Imparcial, disponível no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019 

 
Além da elaboração deste evento em meados de outubro, a Prefeitura Municipal 

também ornamentou todo o trecho pedestrianizado da Tenente Nicolau Maffei – parte 
integrante dos objetos de estudo deste trabalho – com uma decoração natalina17 no final do 
mês de novembro. Esta foi uma estratégia adotada para criar uma associação positiva da 
população com o trecho a receber o projeto. Também para estimular a ida das pessoas ao 
centro nesta época de compras de final de ano, as lojas da área central permaneceram 
abertas no período noturno. Segundo imagens registradas pelo jornal “O Imparcial”18, o que 
se observou foi uma grande movimentação na área durante o período noturno. Mais uma 
vez, isso mostrou aos lojistas que a pedestrianização do trecho criaria um espaço de lazer e 
sociabilidade favorável aos interesses do comércio local.  Nesse sentido, é possível observar 
o quanto que a Prefeitura Municipial de Presidente Prudente trabalhou no convencimento 
dos lojistas para a adesão de sua proposta.  

Mesmo com o aparente sucesso da “Semana do Freguês” e com o aumento do 
número de frequentadores da área central no período das compras de final de ano – 
comprovando que a pedestrianização do trecho não desfavoreceria o comércio da área 
central –, o Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente se manifestou contrário 
a proposta. Às vésperas do início das obras, o Sindicato apresentou um pedido para que o 
então prefeito, Paulo Constantino, adiasse o início das obras, para que a ideia fosse mais 
discutida19. A justificativa apresentada pelo Sindicato era a de que o fechamento de um 
trecho da via para a circulação  de veículos motorizados dificultaria o acesso dos 
consumidores às lojas – a mesma polêmica desde 1978. Pelos levantamentos realizados junto 
ao jornal “O Imparcial”, poucas foram as reportagens que trouxeram de forma mais 

 
17 NO centro da cidade, começam os preparativos para o Natal. O Imparcial, Presidente Prudente, 28 
nov. 1978. Acesso em: 22 mar. 2019. 
18 NO período noturno, o comércio prudentino ganha sua ênfase. O Imparcial, Presidente Prudente, 
20 dez. 1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
19 O calçadão deve ser assunto liquidado. O Imparcial, Presidente Prudente, 07 mar. 1979. Acesso em: 
24 out. 2018. 
O sindicato e o Calçadão. O Imparcial, Presidente Prudente, 08 mar. 1979. Acesso em: 24 out. 2018. 
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aprofundada os argumentos do Sindicato, muito provavelmente porque a própria redação 
do jornal – aliada à gestão municipal – não estava disposta a dar espaço às opiniões 
contrárias. Nesse sentido, entrevistas realizadas com pessoas que acompanharam as 
discussões do Sindicato daquele momento puderam trazer mais esclarecimentos sobre as 
opiniões contrárias ao projeto.  

Pelo que pôde ser levantado, o argumento trazido pelos noticiários locais de fato se 
confirmou – de que o acesso exclusivo da rua aos pedestres poderia prejudicar o acesso dos 
consumidores aos estabelecimentos, tendo em vista que o habitual era as pessoas irem de 
carro até o centro e pararem em frente ao estabelecimento onde iriam fazer suas compras. O 
fechamento do trecho para o acesso dos automóveis quebraria com essa dinâmica, por isso 
a oposição do Sindicato do Comércio Varejista. Porém, o que também foi possivel levantar é 
que houve um gradativo convencimento por parte dos próprios associados ao Sindicato, pois 
os comerciantes puderam acompanhar, ao longo do período do fechamento do trecho, que 
a exclusividade dada ao pedestre possibilitou que novas práticas sociais se estabelecessem. 
Se, em um primeiro momento, o consumidor se dirigia de carro até o centro para comprar 
apenas em uma loja específica, após a pedestrianização do trecho, os consumidores puderam 
estabelecer uma relação de proximidade também com outras lojas ao longo do seu percurso, 
que antes não costumavam frequentar – o que aos poucos passou a convencer os associados 
contrários à ideia.  

No caso da implantação do Calçadão, houve um movimento contrário à 
implantação dele. Esse movimento foi liderado por lojistas, do Sindicado do 
Comércio Varejista, o Sindicato Patronal, e teve também envolvimento da 
Associação Comercial e Industrial. [...] O principal argumento trazido pelos 
comerciantes naquela ocasião era de que ninguém mais iria comprar nas lojas, ou 
visitar os escritórios.... Enfim, ver os estabelecimentos comerciais e de serviços, 
porque todo mundo estava acostumado a ir de carro e parar na porta. Mas a 
Prefeitura foi muito firme quanto a decisão que queria fazer essa implantação. 
Vamos nos recordar que um pouco antes já tinha ocorrido a implantação do 
Calçadão de Curitiba, da Rua da Flores, que foi o primeiro evento importante no 
Brasil, de rua peatonal ou rua de pedestres, e estava sendo visto isso como algo 
moderno, como algo de vanguarda. [...] Bom, nesse meio tempo havia muitas 
reuniões. Então, eu trabalhava no hotel do meu pai e meu pai ia nessas reuniões. 
Então eu acompanhei. Chegou a haver semanas de duas, três reuniões. Porque 
havia um motim contra. Aos poucos algumas das pessoas que estavam nessas 
reuniões começaram a ser convencidas pela argumentação da Prefeitura. De que 
aquilo poderia trazer mais pessoas passando pela rua e passando à pé as pessoas 
parariam, olhariam mais as vitrines, e entrariam [nos estabelecimentos]. Porque 
naquela ocasião, andando de carro, as pessoas iriam apenas até o 
estabelecimento que desejavam e depois iam embora. Que se estacionasse em 
uma das ruas laterais teriam que fazer uma parte do percurso à pé e isso levaria a 
uma frequência a outros estabelecimentos. Chegou um determinado momento 
que até o meu pai foi líder desse grupo que começou a ficar convencido e 
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começou a fazer uma negociação. [Entrevista com docente da Universidade 
Estadual Paulista20, campus de Presidente Prudente, 2020] 
 

Ao longo dos levantamentos documentais e ao longo das entrevistas realizadas com 
agentes bem informados sobre o assunto, ficou clara a insistência irredutível da Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente em construir uma rua pedestrianizada em um dos trechos 
da Tenente Nicolau Maffei. A Prefeitura se mostrava obstinada, desejava construir o seu 
Calçadão a qualquer custo – fosse este custo econômico, político ou social. Para convencer 
a todos, trabalhou constantemente junto à imprensa local e à Associação Comercial e 
Industrial da cidade, a todo momento mostrando e reafirmando as benfeitorias que este 
projeto traria para o comércio, para a população e para a imagem da cidade de Presidente 
Prudente. Nesse sentido, três reportagens de janeiro de 1978 chamaram a atenção. 
Exatamente um ano antes do início das obras, foram lançadas reportagens sobre o 
planejamento urbano de Curitiba/PR e o quanto a pedestrianização de um trecho na Rua XV 
de Novembro trouxe de benefícios para a cidade21. Segundo as reportagens divulgadas no 
“O Imparcial”, técnicos da Prefeitura de Presidente Prudente foram até a cidade de Curitiba 
para conversarem com os seus técnicos de planejamento, tendo como objetivo trazerem para 
a cidade de Presidente Prudente as mesmas “estratégias” de valorização imobiliária e 
comercial adotadas por Jaime Lerner – então prefeito de Curitiba. 

Conjunto 23. Reportagens sobre os benefícios observados com a construção do Calçadão da 
Rua XV de Novembro em Curitiba 

   

Fonte: O Imparcial, disponível no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019 

 
20 Devido à condição estabelecida pela Comissão de Ética em Pesquisa, os nomes dos participantes 
desta pesquisa não serão divulgados. 
21 EM Curitiba, o “calçadão” criou um grande “boom” imobiliário. O Imparcial, Presidente Prudente, 
24 jan. 1978. Acesso em: 09 mar. 2019. 
A Rua não é propriedade de ninguém, mas para melhor uso da população. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 25 jan. 1978. Acesso em: 09 mar. 2019. 
OS males das grandes cidades têm sempre origem na imprevisão do seu crescimento. O Imparcial, 
Presidente Prudente, 26 jan. 1978. Acesso em: 09 mar. 2019. 



 65 

Tamanha insistência da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em executar o 
seu Calçadão, sem que este fosse originalmente um desejo – ou, até mesmo, uma solicitação 
– da população prudentina ou uma demanda dos comerciantes locais da área central da 
cidade, faz-nos pensar que a atitude do então prefeito, Paulo Constantino, esteve embasada 
em uma vontade política pessoal. Ao longo dos anos 1970, houve uma forte tendência para 
que as gestões públicas municipais brasileiras passassem a construir ruas peatonais como a 
marca de seu planejamento urbano supostamente “humanizado”, focado em atender as 
“necessidades” de seus cidadãos. 

Segundo Abrahão (2008), houve um evento determinante ocorrido no Brasil que 
marcou o início dessa tendência à “humanização das cidades”: o Seminário Internacional de 
Revitalização de Áreas Centrais, ocorrido na cidade de São Paulo, em 1975. O evento foi uma 
iniciativa da própria Prefeitura Municipal de São Paulo e organizado por sua Coordenadoria 
Geral do Planejamento, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba. O evento esteve voltado à participação exclusiva de técnicos, gestores e 
administradores públicos, sem nenhum convite à participação de jornalistas ou de 
representantes da população da cidade de São Paulo – o que destaca o caráter restrito do 
evento, que não pretendia dialogar com o público em geral. Nas palavras de Abrahão (2008) 
o objetivo do Seminário era: 

[...] o de convencer os técnicos das outras secretarias municipais da 
conveniência e importância para a revitalização e humanização da área 
central da cidade de São Paulo, da transformação de suas principais vias 
de circulação de veículos motorizados em área exclusiva ao uso dos 
pedestres. (p. 35, grifo nosso) 

Em outras palavras, o evento foi criado para encontrar formas possíveis de 
“humanização da cidade” e, ao mesmo tempo que pretendia problematizar a questão, já 
dava – de antemão – a solução para o problema criado, cabendo ao evento apenas convencer 
os seus participantes quanto a “melhor” maneira encontrada para superá-lo. Segundo a 
consulta de Abrahão (2008) à Revista Construção de 1975, os palestrantes escolhidos22 para 
participarem do evento eram convidados internacionais com experiência na execução de 
projetos de pedestrianização de vias de áreas centrais. Sendo que estes convites foram feitos 
diretamente pelo presidente da Coordenadoria Geral do Planejamento, João Evangelista 
Rodrigues Leão, e pelo então prefeito da cidade de Curitiba, Jaime Lerner – que já havia 
liderado a pedestrianização da Rua XV de Novembro no centro de Curitiba. Ou seja, mais 
uma evidência de que o Seminário havia sido concebido para dar uma resposta padrão a ser 
aplicada a outras cidades, representadas por seus técnicos e gestores presentes no evento. 

De fato, colocadas no centro dos debates, as ruas pedestrianizadas 
tornaram-se assim as principais protagonistas na recuperação de nossa 

 
22 Dentre os convidados internacionais do Seminário Internacional de Revitalização de Áreas Centrais, 
Abrahão (2008) dá destaque a Walter-Ulrich Jager, então secretário de Planejamento de Munique, 
“que justificou seu projeto de pedestrianização de centro de sua cidade como forma de preservá-la e 
alavancar o seu comércio” (ABRAHÃO, 2008, p. 36). 
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área central, então ameaçada pela ‘falta de estrutura para suportar o 
progressivo aumento do número de veículos iniciado nos anos 1950, pelo 
seu crescimento desordenado, pela alteração de seus usos e hábitos, 
pelo surgimento de novos centros em diferentes bairros, e pela 
transferência do consumo varejista, em especial os grandes escritórios e 
lojas’. Nesta perspectiva, as ruas foram valorizadas como lugar de 
recreação, de ponto de encontro e de resgate dos valores tradicionais, e, 
consequentemente, como fundamental à retomada da escala humana 
das cidades. (ABRAHÃO, 2008, p. 39). 

Figura 7. Cartaz de divulgação da "Operação Centro", de 1979, para o centro de São Paulo 

 

Fonte: Abrahão, 2008, p. 41 

 
Como resultado de todas essas “discussões” no Seminário Internacional de 

Revitalização de Áreas Centrais, a cidade de São Paulo pedestrianizou cerca de 60 mil m² de 
ruas da sua área central, transformando-as em prol de um domínio absoluto dos pedestres. 
Para os gestores públicos da cidade de São Paulo, esta foi a “melhor” solução encontrada 
para resolver a deterioração física do centro histórico ao redor da Praça da Sé e para suprimir 
o excesso de tráfego de veículos no centro. À época, chamada de “Operação Centro”, a 
pedestrianização das ruas do centro de São Paulo foi veiculada como uma forma de 
“melhorar a qualidade de vida em toda a área central” – sendo que a pedestrianização desses 
trechos perdura até hoje no local. 

De forma geral, é possível dizer que os objetivos do Seminário Internacional de 
Revitalização de Áreas Centrais lograram êxito, pois não apenas o centro da cidade de São 
Paulo recebeu projetos de pedestrianização de suas vias, mas também outras cidades –  
principalmente as cidades do interior do estado –, como São José dos Campos, Santos, 
Sorocaba, Itapeva, Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, 
Araçatuba e Presidente Prudente – e também a cidade de Londrina, localizada no interior do 
Estado do Paraná. Assim como intencionava o evento, as cidades passaram a adotar a 
construção de ruas peatonais como forma de “melhorar” o planejamento urbano de suas 
cidades e de seus centros. 
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No caso de Presidente Prudente, a construção de seu Calçadão ocorreu ao longo do 
ano de 1979 – ou seja, um ano após a finalização do primeiro projeto de pedestrianização na 
cidade de São Paulo, em 1978. Como já apresentado anteriormente, o fechamento da Rua 
Tenente Nicolau Maffei ocorreu – pelo menos – desde o início de 1978 e perdurou até a 
conclusão da execução do projeto. Segundo levantamentos documentais realizados junto ao 
Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, o projeto executado para o Calçadão da 
Maffei é de autoria do escritório BUPEC – Engenheiros Associados/Projetos de Engenharia 
Civil, localizado em São Paulo, datado de outubro de 1978.  

Conjunto 24. Pranchas técnicas, de outubro de 1978, com o primeiro projeto do Calçadão de 
Presidente Prudente, executado em 1979 

    

Fonte: BUPEC – Engenheiros Associados, disponível no acervo do Museu e Arquivo Histórico de 
Presidente Prudente23, acesso em 2019 

 
É relevante destacarmos este fato porque contribuiu para a suposição de que a 

pedestrianização do trecho da Tenente Nicolau Maffei esteve desconectada dos interesses e 
necessidades locais. Segundo Hirao (1990), o projeto de Calçadão para a cidade de 
Presidente Prudente fez parte de uma tipologia de projetos “pacotes”, desenvolvidos por 
equipes de profissionais que possuíam pouco – ou até nenhum – conhecimento sobre as 
condicionantes locais. Complementando esta constatação, a realização de entrevistas e de 
levantamentos documentais demostrou o quanto este projeto não fez parte de reivindicação 
dos comerciantes e nem da população em geral, mas sim parte de uma vontade política – e 
até mesmo, pessoal – do então prefeito Paulo Constantino, de inserir a cidade de Presidente 
Prudente no rol das cidades “modernas” à época. 

O Calçadão existente [nos anos 1990] foi baseado em projetos de Rua de 
Pedestres das cidades de São José dos Campos, Curitiba e São Paulo. 
Não se realizou nenhuma avaliação das reais necessidades e costumes 
do habitante prudentino, nem considerou as condicionantes climáticas, 

 
23 As pranchas técnicas aqui apresentadas são as pranchas originais do projeto de 1978/1979 e não se 
encontram digitalizadas, por isso o seu registro fotográfico. Este material está disponível para consulta 
no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, mas não pôde ser retirado do acervo para 
digitalização. 
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os sistemas construtivos usuais da região e a paisagem urbana existente. 
(HIRAO, 1990, p. 06) 

Sob o ponto de vista cronológico, a primeira reportagem do “O Imparcial” a trazer os 
primeiros esboços sobre o projeto do Calçadão datam do final de abril 1978. Segundo a 
reportagem, os técnicos da Prefeitura Municipal haviam realizado alguns esboços iniciais do 
que poderia vir a ser o projeto do Calçadão da Maffei24. Segundo as imagens disponibilizadas 
a seguir, é possível observar que estes primeiros croquis, feitos pelos técnicos da própria 
Prefeitura Municipal, levavam em consideração algumas condicionantes locais. Por exemplo, 
consta a presença algumas coberturas ao longo do trecho pedestrianizado, para servirem de 
abrigo à forte insolação e às altas temperaturas locais, características ambientais típicas da 
cidade. Porém, esses primeiros croquis não serviram de base para o projeto final. 

Conjunto 25. Croquis das primeiras ideias para o projeto do Calçadão da Rua Tenente Nicolau 
Maffei de Presidente Prudente da década de 1970 

   

Fonte: O Imparcial, disponível no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019 

 
Já em outubro daquele mesmo ano – ou seja, apenas seis meses após as primeiras 

ideias terem sido lançadas pelos técnicos da Prefeitura –, o projeto final foi concluído pelo 
escritório BUPEC – Engenheiros Associados, da capital de São Paulo. Pelo curto espaço de 
tempo existente entre as primeiras ideias lançadas pelos profissionais locais de Presidente 
Prudente e a conclusão do projeto final pelo escritório, é possível reiterar a hipótese – já 
levantada por Hirao (1990) – de que o projeto do Calçadão pouco – ou em nada –  se 
relacionava com o programa de necessidades da cidade.  

Concluído em outubro de 1978 pelo escritório contratado, o projeto já estava nas 
mãos do Prefeito Paulo Constantino25 no início de março de 1979, com a pretensão de ser 
imediatamente executado. O projeto consistia na implantação de um grande eixo central de 
circulação de pedestres ao longo de um trecho da Rua Tenente Nicolau Maffei e pavimentado 
com pequenos blocos de concreto intertravado, que se iniciava na Avenida Brasil e terminava 
na Avenida Coronel José Soares Marcondes. Aos arredores deste eixo central de circulação, 

 
24 ENGENHARIA da Prefeitura esboça os primeiros desenhos do calçadão. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 30 abr. 1978. Acesso em: 19 mar. 2019. 
25 NAS mãos do prefeito o projeto do “Calçadão”. O Imparcial, Presidente Prudente, 04 mar. 1979. 
Acesso em: 24 out. 2018. 
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foram projetados espaços de permanência, diferenciados espacialmente pela pavimentação 
em petit pavé de pedras portuguesas. Ao longo desses espaços de permanência foram 
implantados alguns mobiliários urbanos para darem suporte a este tipo de atividade, como 
a instalação de bancos, lixeiras, cabines de telefone público, pergolados, luminárias e nichos 
para o projeto de jardinagem. 

Em abril daquele mesmo ano, a concorrência pública para a escolha da construtora 
responsável já havia sido aberta26, e no mês seguinte as obras já haviam sido iniciadas27. O 
que se seguiu, a partir daí, foi o avanço constante e gradual das obras28 pela construtora 
Kazuo Maezano e sob a administração da Prudenco (Companhia Prudentina de 
Desenvolvimento), até a sua conclusão e inauguração no dia 03 de dezembro de 197929.  

Conjunto 26. Reportagens sobre a inauguração do primeiro projeto para o Calçadão da Rua 
Tenente Nicolau Maffei de Presidente Prudente, em 1979 

   

Fonte: O Imparcial, disponível no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019 
 

 
26 ABERTA a concorrência pública para a construção do calçadão. O Imparcial, Presidente Prudente, 
25 abr. 1979. Acesso em: 24 out. 2018. 
27 PRIMEIRO quarteirão do calçadão estará concluído em 30 dias. O Imparcial, Presidente Prudente, 
23 mai. 1979. Acesso em: 24 out. 2018. 
28 O 1º quarteirão do calçadão será entregue sábado próximo. O Imparcial, Presidente Prudente, 01 
jul. 1979. Acesso em: 24 out. 2018. 
FALTA de pedras atrasa a inauguração do Calçadão. O Imparcial, Presidente Prudente, 08 jul. 1979. 
Acesso em: 24 out. 2018. 
CONCLUÍDA a drenagem de 200 metros do Calçadão. O Imparcial, Presidente Prudente, 20 jul. 1979. 
Acesso em: 24 out. 2018. 
PASSEANDO no “calçadão” sob chuva. O Imparcial, Presidente Prudente, 12 set. 1979. Acesso em: 
24 out. 2018. 
O “Calçadão” já está recebendo iluminação estilo ornamental. O Imparcial, Presidente Prudente, 06 
nov. 1979. Acesso em: 30 out. 2018. 
CALÇADÃO será entregue dia 03. O Imparcial, Presidente Prudente, 25 nov. 1979. Acesso em: 30 out. 
2018. 
29 A cidade ganha amanhã sua Rua de Pedestre. O Imparcial, Presidente Prudente, 02 dez. 1979. 
Acesso em: 30 out. 2018. 
MAIS de 20 mil pessoas na entrega do “Calçadão”. O Imparcial, Presidente Prudente, 04 dez. 1979. 
Acesso em: 30 out. 2018. 
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Conjunto 27. Rua Tenente Nicolau Maffei, durante a construção do seu Calçadão, em 1979, e 
logo após a conclusão do projeto, em 1980, respectivamente 

   

 Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Segundo as reportagens divulgadas pelo jornal “O Imparcial”, esta inauguração foi 

um grande evento para a cidade de Presidente Prudente. Contou com a apresentação do 18º 
Batalhão da Polícia Militar, seguido de um show do Conjunto Super-Som Brazil, e com a 
distribuição de 10 mil rosas para o público em geral ali presente. Além dos políticos locais da 
cidade, como o prefeito Paulo Constantino e o vice-prefeito Benedito Pereira do Lago, a 
inauguração do Calçadão também contou com a presença do então Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, e do Governador do Estado de São Paulo, Paulo Salim Maluf. 

Chama especial atenção a presença de autoridades políticas da esfera federal e 
estadual na festividade de entrega do primeiro projeto para o Calçadão da Maffei. É muito 
provável que a presença dessas autoridades políticas de outras esferas governamentais se 
devesse ao fato do projeto do Calçadão ter sido financiado com recursos do Governo 
Federal, provenientes do chamado “Projeto CURA”. 

O Projeto Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada (CURA) foi uma política 
pública de distribuição de renda federal aos municípios implementada durante o governo 
militar no Brasil. Segundo Hora (1997), o objetivo do programa era o de promover o 
desenvolvimento urbano no país a partir do financiamento de obras de infraestrutura e 
equipamentos urbanos. De forma predominante, os recursos eram destinados a cidades de 
porte médio – como Presidente Prudente – e que apresentavam forte tendência de expansão 
da sua malha urbana. As principais obras financiadas eram obras de abastecimento de água, 
coleta de esgoto, drenagem, sistema viário, desapropriações, abastecimento comercial, 
educação e cultura. Ou seja, para Hora (1997), as obras financiadas com os recursos desse 
programa tinham como foco investir em setores que favorecessem a aceleração da 
reprodução do capital nessas cidades através dos projetos técnicos de infraestrutura básica. 

O Projeto CURA é integrante de um ideário sobre o desenvolvimento e 
o planejamento urbano, que propõe tanto uma maior racionalidade nos 
gastos do dinheiro público, via proibição dos “vazio urbano”, quanto 
empenha o maior volume de recursos em vias de circulação e 
saneamento urbano (especialmente drenagem de águas pluviais); ou 
seja, há tanto uma orientação em obras consideradas modernas, quanto 
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na necessidade da limpeza da cidade (a “cidade higiênica”). (HORA, 
1997, p. 99-100). 

  A necessidade da promoção de uma “limpeza da cidade”, citada por Hora (1997), 
estava relacionada a um dos objetivos implícitos do programa – não abertamente citado, mas 
possível de ser depreendido. Como o próprio nome do programa cita, o seu principal 
objetivo era o de promover a “cura” urbana através da implementação de projetos técnicos 
de infraestrutura urbana básica. Geralmente, as localidades a receberem projetos com os 
investimentos do programa eram os locais conhecidos como “vazios urbanos”, lotes ou 
glebas ociosas que geralmente ficam à espera de sua valorização para então serem 
revendidos e/ou ocupados. Os investimentos do programa serviriam para fazer emergir o 
potencial de valorização dessas áreas e gradativamente expulsar a antiga população local, 
comumente os segmentos de baixa renda. Assim, a “cura” estava associada a ideia de 
“limpeza urbana” das áreas “doentes” da cidade – desvalorizadas e ocupas pelos segmentos 
populares. 

Até mesmo a própria sigla do Programa CURA relaciona-se a essa 
concepção “naturalizante” de produção da cidade. E seria destinado a 
locais com “problemas de desenvolvimento”, levando a “CURA” para 
essas áreas, que estariam, portanto, doentes, precisando do saneamento. 
Trabalhos realizados mostram que a “CURA” têm um preço elevado para 
os antigos moradores, em especial os de baixa renda que, como uma 
doença, ou um sintoma, são os que têm sido “extirpados” das áreas 
“curadas”. (HORA, 1997, p. 34-35). 

Para participarem do programa, as cidades interessadas em receberem os recursos 
do Projeto CURA precisavam seguir rigorosamente as condições técnicas impostas pelo 
Governo Federal. Segundo Hora (1997), havia até um manual – o Manual CURA – que ditava 
todas as regras que deveriam ser seguidas pelas Prefeitura Municipais caso quisessem que 
os seus projetos fossem aprovados. A primeira etapa para a obtenção dos recursos consistia 
na elaboração do projeto de interesse pela equipe técnica da Prefeitura Municipal. Este 
projeto também precisaria ser aprovado pelo Poder Legislativo do Município e, então, 
encaminhado para o Poder Legislativo Federal, junto com um plano de viabilidade 
econômico-financeira por parte da Prefeitura, tendo em vista que o projeto estava sendo 
financiado pelo Governo Federal. Após estes trâmites, o projeto ainda precisava ser votado 
e aprovado pelo Senado, para só então terem os recursos liberados através do Banco 
Banespa – instituição financeira responsável pelos rapaces de verbas aos Municípios. 

A comprovação de viabilidade econômico-financeira a ser apresentada pela Prefeitura 
deveria consistir em um compromisso assumido pelo Executivo Municipal de aumentar a 
arrecadação do IPTU, via contribuições de melhoria e taxas de pavimentação, a ser cobrado 
dos habitantes das áreas onde as benfeitorias urbanas seriam implementadas (HORA, 1997). 
Além desse ser um compromisso assumido pela Prefeitura para viabilizar o pagamento do 
empréstimo, o aumento do IPTU também consistia em uma estratégia adotada para 
promover a “cura” desses espaços, já que os habitantes dessas regiões que não pudessem 
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pagar o imposto e arcar com a especulação, seriam gradativamente forçados a saírem da 
área – “extirpando” a população de baixa renda das regiões de melhoria. 

A cidade de Presidente Prudente recebeu muitos desses recursos. Ao todo, o 
Município recebeu três grandes pacotes de verbas, chamados de “Projetos CURA I, II e III”. 
A primeira solicitação de verbas para o programa ocorreu ao longo da primeira gestão do 
então prefeito Paulo Constantino, de 1977 a 1981, sendo que a construção do Calçadão da 
Maffei foi um dos primeiros projetos a receberem os recursos do programa. Nos 
levantamentos realizados, junto do jornal “O Imparcial”, foi possível acompanhar parte deste 
processo. 

O ano de 1978 para a cidade de Presidente Prudente foi um ano de muitas tratativas 
junto ao Governo Federal. Já em janeiro daquele ano, uma das primeiras reportagens 
publicadas30 tratava justamente de uma viagem feita pelo então prefeito Paulo Constantino 
para a cidade de São Paulo para solicitar verbas a projetos de infraestrutura para Presidente 
Prudente – solicitação essa que foi submetida ao Banco Nacional de Habitação (BNH) e 
depois para o Congresso Nacional. Em abril daquele mesmo ano, foi publicada uma segunda 
reportagem sobre o tema31, afirmando que o então prefeito havia acabado de chegar de 
Brasília, onde acompanhou as negociações do Projeto Cura junto aos diversos Ministérios 
Federais, estando sua solicitação já nas mãos do então Presidente da República. No mês 
seguinte, o primeiro pacote do Projeto Cura foi aprovado pelo Presidente Geisel para a 
cidade de Presidente Prudente32. A partir de então, o que se seguiu foi uma série de outras 
reportagens tratando sobre os investimentos a serem realizados na cidade e sobre o quanto 
os projetos previstos iriam modificar sua paisagem urbana33. Sobre esse tema, foi possível 
notar uma forte dependência da Prefeitura de Presidente Prudente no recebimento desses 
recursos para colocarem em prática os projetos planejados para a cidade. Essa percepção, 
que era apenas inicial ao longo dos levantamentos documentais, pôde ser confirmada pelas 
análises de Hora (1997), onde a autora destacou a dependência propositadamente criada 
entre Estados e Municípios para forçarem os políticos locais a apoiarem o regime militar.  

 
30 PREFEITO viaja para tratar do “Projeto Cura”. O Imparcial, Presidente Prudente, 23 jan. 1978. Acesso 
em: 09 mar. 2019. 
31 SEGUNDO o prefeito as reivindicações de Prudente caminham bem em Brasília. O Imparcial, 
Presidente Prudente, 30 abr. 1978. Acesso em: 19 mar. 2019. 
32 “PROJETO Cura” aprovado pelo Presidente Geisel. O Imparcial, Presidente Prudente, 12 mai. 1978. 
Acesso em: 19 mar. 2019. 
33 AGORA com o Projeto Cura, a cidade vai resolver seus velhos problemas. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 28 mai. 1978. Acesso em: 19 mar. 2019. 
ACERTADOS os detalhes finais do projeto “CURA”. O Imparcial, Presidente Prudente, 23 jan.12 ago. 
1978. Acesso em: 20 mar. 2019. 
RECURSOS do projeto Cura vão modificar toda a paisagem de Presidente Prudente. O Imparcial, 
Presidente Prudente, 03 set. 1978. Acesso em: 20 mar. 2019. 
EM 24 meses Prudente terá recursos estimados em Cr$ 1 bilhão e 200 milhões. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 13 out. 1978. Acesso em: 20 mar. 2019. 
DIA 27 próximo será assinado o 1º pacote do Projeto Cura. O Imparcial, Presidente Prudente, 21 dez. 
1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
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Nesse sentido, alguns paralelos se estabelecem com os novos projetos lançados para 
estes mesmos espaços do centro de Presidente Prudente durante os anos 2010. Como por 
exemplo, a dependência daquela gestão municipal em receber recursos do Governo Federal 
para executarem vários dos projetos previstos para a cidade ao longo daquela década. No 
caso específico dos projetos localizados na área de estudo deste trabalho, houve apenas uso 
de recursos próprios da Prefeitura Municipal. Porém, a disponibilidade destes recursos só foi 
possível porque o Governo Feral custeou outros projetos que não os executados no centro – 
por exemplo, a atualização de toda a infraestrutura do Parque do Povo, dentre outros que 
serão elencados no próximo tópicos. Detalhes sobre a origem dos recursos aplicados para a 
execução dos novos projetos para o Calçadão, Praça 9 de Julho e Praça da Bandeira serão 
apresentados na quarta sessão deste trabalho.  

Conjunto 28. Reportagens sobre o uso dos recursos financeiros do Projeto CURA para a 
execução de novos projetos urbanos para Presidente Prudente 

   

Fonte: O Imparcial, disponível no Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019 

 
Com os recursos recebidos pelo Projeto Cura I, a Prefeitura de Presidente Prudente 

pôde dar início a obras importantes para a cidade. Segundo Hora (1997), os projetos mais 
relevantes que efetivamente receberam recursos deste primeiro repasse foram: a canalização 
da Galeria do Bôscoli34 com a construção do Parque de Uso Múltiplo35 sob tal galeria, a 

 
34 QUASE concluída a galeria do Bôscoli. O Imparcial, Presidente Prudente, 14 jul. 1978. Acesso em: 
20 mar. 2019. 
35 PARQUE para uso múltiplo no antigo “buracão do Bôscoli”. O Imparcial, Presidente Prudente, 30 
dez. 1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
QUASE concluídas as obras do Parque de Uso Múltiplo. O Imparcial, Presidente Prudente, 01 jan. 
1980. Acesso em: 12 fev. 2019. 
DURAMETAL inicia a fase de cobertura. O Imparcial, Presidente Prudente, 13 jan. 1980. Acesso em: 
12 fev. 2019. 
O Parque de Uso Múltiplo poderá ser terminal dos ônibus urbanos. O Imparcial, Presidente Prudente, 
15 fev. 1980. Acesso em: 12 fev. 2019. 
O Parque de Uso Múltiplo deve ficar para o povo. O Imparcial, Presidente Prudente, 20 mai. 1980. 
Acesso em: 23 fev. 2019. 
PRUDENCO constrói o setor 2 do Parque de Uso Múltiplo. O Imparcial, Presidente Prudente, 25 mai. 
1980. Acesso em: 23 fev. 2019. 
PARQUE de Uso Múltiplo. O Imparcial, Presidente Prudente, 14 set. 1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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construção do Calçadão da Tenente Nicolau Maffei, a remodelação da Praça da Bandeira, a 
construção de um Centro Olímpico36, a construção das galerias do Tênis Clube37 e a 
canalização do Córrego do Veado38 – sob o qual foi construído o Parque do Povo39, também 
com os recursos do Projeto Cura I40. Ao longo dos levantamentos junto ao jornal “O 
Imparcial”, foi possível levantar uma série de reportagens sobre a execução de tais projetos 
com essa fonte de recursos. De fato, o que foi possível observar com esses levantamentos é 
que o ritmo da construção de novos projetos para a cidade foi intenso com o recebido dos 
repasses do Projeto Cura – o que daria margem a pesquisas mais específicas sobre o tema, 
como a de Hora (1997). No entanto, aqui iremos nos deter apenas aos projetos executados 
na área central da cidade com o uso desses recursos. Ou seja, sobre a construção do 
Calçadão da Maffei e sobre a remodelação da Praça da Bandeira. 

Para Hora (1997), o projeto do Calçadão da Maffei não se enquadrava no perfil de 
projetos a receberem os recursos do programa. Como citado anteriormente, o Projeto Cura 
era uma política pública de distribuição de verbas para a realização de projetos de 
infraestrutura básica em áreas de “vazios urbanos”. Ou seja, áreas ainda desprovidas de 
recursos mínimos de infraestrutura, como saneamento básico, iluminação pública, drenagem 
e pavimentação de vias. Sob esses quesitos, toda a área central de Presidente Prudente já se 
encontrava bem equipada. Segundo Hora (1997), é provável que o projeto do Calçadão só 
tenha sido aprovado por ter sido classificado como área de lazer, já que a cidade ainda era 

 
36 OBRAS do Centro Olímpico estão em andamento. O Imparcial, Presidente Prudente, 13 jan. 1980. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
37 JÁ está sendo aterrada a galeria do Tênis Clube. O Imparcial, Presidente Prudente, 03 fev. 1980. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
OBRA permite a interligação de vários bairros da cidade. O Imparcial, Presidente Prudente, 03 fev. 
1980. Acesso em: 12 fev. 2019. 
38 CANALIZAÇÃO do córrego do Veado é obra prioritária. O Imparcial, Presidente Prudente, 19 set. 
1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
39 O Parque do Povo terá uma moderna lanchonete. O Imparcial, Presidente Prudente, 03 fev. 1980. 
Acesso em: 12 fev. 2019. 
PISTA sul do Parque do Povo começará a receber iluminação. O Imparcial, Presidente Prudente, 03 
ago. 1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
COMEÇOU o aterro do Parque do Povo. O Imparcial, Presidente Prudente, 16 set. 1980. Acesso em: 
13 mar. 2019. 
ESTÃO começando as obras da pista Norte do Parque do Povo. O Imparcial, Presidente Prudente, 24 
set. 1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
A Prudenco já está construindo a pista Norte do Parque do Povo. O Imparcial, Presidente Prudente, 
19 out. 1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
PISTA Norte do Parque do Povo promove a ligação dos bairros. O Imparcial, Presidente Prudente, 28 
nov. 1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
NO Parque do Povo serão 11 alqueires de área de lazer. O Imparcial, Presidente Prudente, 30 nov. 
1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
40 Ao longo da primeira gestão do prefeito Paulo Constantino, o Município também recebeu recursos 
de um segundo repasse de verbas, o Projeto Cura II. Segundo reportagens levantadas junto ao jornal 
“O Imparcial”, é provável que esses recursos tenham sido investidos em obras de pavimentação de 
rodovias, na construção do Estádio “Prudentão” e nas melhorias da infraestrutura da pista do 
Aeroporto Internacional Ademar de Barros de Presidente Prudente. 
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pouco provida de espaços desse tipo na época. Mas é interessante notar aqui um outro ponto 
que também pode ter justificado a realização de tal projeto. Como parte integrante das 
características do programa, havia o objetivo de promover a “cura” das áreas a receberem 
os investimentos – o que implicaria na progressiva expulsão de segmentos de baixa renda 
do local (HORA, 1997). Esta pode ser uma outra leitura possível para justificar o recebimento 
de recursos do Projeto CURA para o projeto do Calçadão, tendo em vista que, segundo Hora 
(1997), o comércio de baixo capital localizado nas proximidades do trecho pedestrianizado 
foi gradativamente dando lugar a empresas de maior porte, devido a valorização imobiliária 
sofrida pela área após a execução do projeto. 

Ainda no caso do CURA I outra obra de grande repercussão foi a 
construção do Calçadão, a rua de pedestres, instalado no final da década 
de 70 no chamado “quadrilátero central”, que veio a beneficiar os 
proprietários de estabelecimentos e os comerciantes instalados na rua 
em que o projeto foi implementado. Essa foi talvez a obra que, de forma 
mais explícita, repercutiu na reprodução do capital, embora o Programa 
CURA tenha sido criado com objetivos que nos parecem, ao menos, em 
nível do discurso que o instituiu, completamente desvinculados dessa 
forma de produção do espaço, ainda mais se nos remetermos ao fato de 
que era um subprograma do BNH e utilizava recursos do FGTS. 
Contraditoriamente, conforme já apontado, o Programa CURA sugeria 
excluir a área central da cidade de obras implementadas com seus 
recursos. É interessante que essa obra tenha sido aprovada. 
Logicamente, numa cidade carente de áreas de lazer, a implantação do 
Calçadão foi veiculada também em seu aspecto lúdico, como lugar no 
qual as pessoas buscavam diversão nos finais de semana. [...]. Também 
no caso do Calçadão, houve uma intensificação do processo de 
segregação. Por um lado, houve expulsão de pequenos 
estabelecimentos e, por outro lado, a concentração de empresas de 
maior porte, de capital nacional (redes de lojas, como as Pernambucanas, 
a Riachuelo, a Arapuã), capital regional (como a Brasimac) e também de 
estabelecimentos bancários. [...]. De qualquer modo, a implantação da 
rua de pedestres provocou supervalorização da área, provocando a 
expulsão de pequenas empresas. (HORA, 1997, p. 119-120). 

Um ano após a construção do Calçadão com os recursos do Projeto Cura I, a Praça da 
Bandeira, localizada em uma das extremidades do trecho pedestrianizado, também recebeu 
um novo projeto financiado com estes mesmos recursos federais. Como apontado no início 
deste tópico, o primeiro projeto para a Praça da Bandeira foi iniciado no final da década de 
1930 e concluído no início dos anos 1940. Tal projeto perdurou no local até o final da década 
de 1970, quando recebeu um novo projeto no ano de 1980. Este novo projeto para a Praça 
da Bandeira em muito se assemelhava ao recente projeto executado no Calçadão. O traçado 
para o layout do piso também era composto por blocos de concreto intertravado e de petit 
pavé de pedras portuguesas, as luminárias ornamentais seguiam o mesmo modelo, e o 
mobiliário urbano era exatamente o mesmo do instalado no Calçadão um ano antes.  
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Conjunto 29. Praça da Bandeira na década de 1970, ainda com o seu projeto da década de 
1940, momentos antes de um novo projeto ser executado 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
O desenrolar deste projeto de remodelação da Praça da Bandeira pôde ser 

acompanhado através dos levantamentos realizados junto ao jornal “O Imparcial”, 
permitindo estabelecer uma cronologia do andamento do projeto41 e encontrar algumas das 
justificativas apresentadas pelo poder público para executá-lo. Segundo o que pôde ser 
levantado, o objetivo da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente era o de fazer desta 
praça uma continuidade do Calçadão da Maffei recém finalizado, por isso as semelhanças 
físicas entre ambos os projetos. Após o acesso às pranchas técnicas de implantação da Praça 
da Bandeira, foi possível averiguar, inclusive, que a mesma empresa responsável pela 
elaboração do projeto do Calçadão – entregue em outubro de 1978 à Prefeitura pela BUPEC 
– Engenheiros Associados – também foi a empresa a conceber o novo projeto da Praça da 
Bandeira – entregue à Prefeitura em janeiro de 1979. Através dos levantamentos das 
reportagens do jornal “O Imparcial” ao longo do ano de 1978, também foi possível notar 
que outras obras estavam associadas ao projeto da Praça da Bandeira. Além do Calçadão da 
Tenente Nicolau Maffei, o novo projeto da Praça da Bandeira estava diretamente interligado 
a construção de um viaduto, apelidado à época de “Viaduto da Maffei”. 

 
41 AGORA será reformada a Praça da Bandeira. O Imparcial, Presidente Prudente, 16 dez. 1979. Acesso 
em: 30 out. 2018. 
CONCORRÊNCIA para a restauração da Praça da Bandeira. O Imparcial, Presidente Prudente, 27 fev. 
1980. Acesso em: 12 fev. 2019. 
PRAÇA da Bandeira será reformada até agosto. O Imparcial, Presidente Prudente, 28 fev. 1980. Acesso 
em: 12 fev. 2019. 
INICIADA a remodelação da Praça da Bandeira. O Imparcial, Presidente Prudente, 27 abr. 1980. 
Acesso em: 23 fev. 2019. 
A Praça da Bandeira já não é mais a mesma. O Imparcial, Presidente Prudente, 07 set. 1980. Acesso 
em: 13 mar. 2019. 
RESSURGIU, moderna e bela, a nossa Praça da Bandeira. O Imparcial, Presidente Prudente, 19 out. 
1980. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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Conjunto 30. Pranchas técnicas da implantação do projeto da Praça da Bandeira datadas de 
janeiro de 1979, destaque ao trecho de continuidade do Calçadão da Maffei na praça 

   

Fonte: BUPEC – Engenheiros Associados, disponível no acervo do Museu e Arquivo Histórico de 
Presidente Prudente, acesso em 2019 

Conjunto 31. Praça da Bandeira no ano de 1986, com destaque ao novo projeto executado em 
1980 e à presença do Viaduto Tannel Abbud em uma das adjacências da praça 

   

Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Historicamente, as zonas leste e oeste da cidade de Presidente Prudente são divididas 

pelos trilhos da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, o que costumava dificultar a interligação 
entre estas duas áreas da cidade. Como já citado no início deste tópico, a primeira iniciativa 
de interligação da zona leste com a zona oeste foi a partir da construção do pontilhão da Rua 
Barão do Rio Branco, construído na década de 1930. Por ser um dos únicos pontos de acesso, 
tal pontilhão abarcava um intenso fluxo de veículos diariamente. Buscando criar novos pontos 
de acesso entre as duas áreas da cidade separadas pela linha férrea é que a Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente lançou o projeto do Viaduto Tannel Abbud42. Segundo o 
que pôde ser levantado, as obras de construção do “Viaduto da Maffei” foram iniciadas em 

 
42 VILA Marcondes terá mudança no trânsito. O Imparcial, Presidente Prudente, 14 dez. 1978. Acesso 
em: 25 mar. 2019. 
APÓS a construção do viaduto da Maffei, o nosso trânsito terá sensíveis modificações. O Imparcial, 
Presidente Prudente, 17 dez. 1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
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197843 e só foram concluídas no início de 198144. Devido a sua grande proporção, a Prefeitura 
precisou custear a desapropriação de alguns terrenos em suas adjacências45, além de ocupar 
parte da nova Praça da Bandeira – que teve o seu novo projeto concebido já com a presença 
de tal viaduto no local. A princípio, a execução do projeto da Praça da Bandeira só seria 
iniciada após a conclusão do Viaduto da Maffei46, mas, provavelmente, devido a liberação de 
verbas do Projeto CURA I, a Prefeitura iniciou as obras da praça em concomitância a execução 
do seu viaduto – iniciativa esta viabilizada também pelo fato de ambas as obras estarem 
sendo executadas pela mesma construtora, a Sansão Engenharia e Comércio. 

 O que se buscou demostrar até aqui é que a área central de Presidente Prudente 
historicamente foi uma área alvo da cidade para a construção de novos projetos. Mediante a 
disponibilidade de recursos no orçamento municipal, a tendência observada é a de que a 
Prefeitura investisse em novos projetos para o seu centro. Ainda segundo o que foi até aqui 
apresentado, é possível considerar as décadas de 1930 e 1940 e as décadas de 1970 e 1980 
como momentos históricos significativos para o empreendimento de novas obras para área 
central de Presidente Prudente. Após esses dois períodos, um movimento semelhante foi 
observado na década de 2010, quando as mesmas localidades passaram a receber novos 
projetos.  

Assim como nas décadas anteriores, novos projetos foram lançados para a Praça da 
Bandeira e para a Praça 9 de Julho. Tendo recebido o seu primeiro projeto na década de 
1970, apenas nos anos 2010 que um novo projeto foi lançado para o Calçadão da Maffei. 
Basicamente estes projetos consistiram na atualização de sua infraestrutura física, sem a 
pretensão de atribuir a estes espaços uma nova função. De qualquer forma, a execução 

 
43 O Viaduto da Maffei terá a sua construção iniciada em novembro. O Imparcial, Presidente Prudente, 
01 out. 1978. Acesso em: 20 mar. 2019. 
COMEÇAM a chegar as ferramentas para o viaduto da rua Maffei. O Imparcial, Presidente Prudente, 
03 dez. 1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
ASSINADO ontem o convênio para a construção do viaduto. O Imparcial, Presidente Prudente, 15 dez. 
1978. Acesso em: 25 mar. 2019. 
15 pilares já armados no Viaduto da Maffei. O Imparcial, Presidente Prudente, 18 abr. 1979. Acesso 
em: 24 out. 2018. 
PREFEITO visitou obras do viaduto. O Imparcial, Presidente Prudente, 06 nov. 1979. Acesso em: 30 
out. 2018. 
44 CONCLUÍDOS serviços na estrutura do viaduto. O Imparcial, Presidente Prudente, 27 abr. 1980. 
Acesso em: 23 fev. 2019. 
O viaduto da Maffei tem 60% de suas obras já concluídas. O Imparcial, Presidente Prudente, 13 jul. 
1980. Acesso em: 23 fev. 2019. 
FOI concretado o vão central do viaduto. O Imparcial, Presidente Prudente, 05 ago. 1980. Acesso em: 
13 mar. 2019. 
QUASE concluído o viaduto da Maffei. O Imparcial, Presidente Prudente, 28 dez. 1980. Acesso em: 13 
mar. 2019. 
45 OBRAS do viaduto deverão ter início em dezembro. O Imparcial, Presidente Prudente, 30 nov. 1978. 
Acesso em: 22 mar. 2019. 
46 REMODELAÇÃO da Praça da Bandeira só após a conclusão do viaduto. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 21 fev. 1979. Acesso em: 24 out. 2018. 
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destes novos projetos passou a motivar cada vez mais as práticas de consumo nesses/desses 
espaços, colocando em segundo plano as práticas de lazer e sociabilidade que não 
estivessem diretamente relacionadas o ato de “ir às compras”. Estes são alguns dos aspectos 
a serem trabalhados mais adiante. 

 
 

Os recentes projetos de intervenções na área central 
 

A década de 2010 foi marcada pelo lançamento e empreendimento de novos projetos 

para a área central de Presidente Prudente47. O que será tratado neste tópico tem como 

proposta apresentar os projetos executados pela Prefeitura Municipal no centro da cidade – 

suas características físicas, a origem dos recursos utilizados, os agentes envolvidos em sua 

execução e as justificativas apresentadas para tais intervenções. A partir deste tópico, poderá 

ser observado similaridades entre as iniciativas públicas da década de 1970 com as da década 

de 2010. Em ambos os períodos, os projetos executados previam atualizações na 

infraestrutura dos espaços públicos do centro; ocorreram em uma mesma ordem cronológica; 

foram resultado de forte articulação política entre Governo Federal e Governo Municipal48; e 

foram executados sob a justificativa de “valorizar o comércio da cidade”. 

Em 2007, à frente da segunda gestão do então prefeito Agripino Lima (2005-2007), o 

Calçadão da Tenente Nicolau Maffei se encontrava em más condições de conservação física. 

Segundo as reportagens mais antigas levantadas sobre o Calçadão no site da Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente, esta rua peatonal apresentava constantes problemas nas 

suas galerias de captação de água pluvial, o que levava a necessidade de repetidas iniciativas 

de pequenos reparos. Também havia complicações no antigo piso de petit pavé de pedras 

portuguesas, que já estavam se soltando em alguns trechos da via peatonal, além da 

exigência de constantes manutenções nos antigos mobiliários urbanos, deteriorados com o 

uso frequente já há tantos anos49. Assim, o cenário encontrado no Calçadão à época era bem 

 
47 Cabe anunciar desde já que não foi apenas o centro da cidade o alvo de novos projetos. Outras 
intervenções foram propostas e executadas em outras áreas da cidade. Como, por exemplo, o novo 
projeto para o Parque de Uso Múltiplo, para o Parque do Povo e para o Balneário da Amizade. Detalhes 
sobre o tema serão trazidos mais adiante neste tópico. 
48 Detalhes sobre a origem dos recursos utilizados para a realização dos novos projetos para o Calçadão 
da Maffei, para a Praça 9 de Julho e para a Praça da Bandeira serão apresentados na Sessão 04 deste 
trabalho. 
49 PREFEITURA iniciará nesta semana recuperação do Calçadão. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 20 mar. 2007. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=BB2FB95C14D1013D8963C
EA119C9C9A9?cod=543&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
SOSP termina primeira etapa de revitalização do Calçadão. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 20 mar. 2007. Disponível em: 
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diferente do momento de seu lançamento, pois as precárias condições de conservação de 

sua infraestrutura remetiam a um aspecto de descaso público para com a área. 

Conjunto 32. Calçadão da Tenente Nicolau Maffei em 2010, antes de receber seu novo projeto 

  

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2018 

 
Mediante a este cenário, em 2009, no primeiro ano da primeira gestão do então 

prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” (2009-2012), foi anunciada a intenção de se realizar 

um novo projeto para o Calçadão da Maffei50. Milton Carlos de Mello, eleito em 2008, era o 

secretário de obras à frente da Prefeitura durante a gestão municipal anterior – a segunda 

gestão do ex-prefeito Agripino Lima. Assim, dias após a sua posse na Prefeitura, “Tupã” 

anunciou um amplo projeto de reforma para a área51, que daria fim às pequenas e constantes 

obras de manutenção do antigo projeto. No ano seguinte, em 2010, este plano de obras 

tomou mais concretude, não só com a concepção do projeto do Novo Calçadão, mas 

também com a proposta de melhorar a circulação de automóveis e pedestres na área central 

– com a instalação de lombofaixas no encontro das ruas que cortam o trecho pedestrianizado 

da Maffei e o alargamento das calçadas do quadrilátero central52. Ao final do mesmo ano, o 

projeto do Calçadão foi lançado e apresentado ao público pela Prefeitura53. Já o projeto com 

 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=A4704A29FD67C9FCC842CE3721
3A42C7?cod=567&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
50 A intenção de se realizar um novo projeto para o Calçadão da Maffei não foi uma exclusividade da 
gestão “Tupã”. Esta intenção se fez presente também em gestões municipais anteriores, mas sem 
sucesso de execução. Discussão esta que será tratada mais adiante, na sessão 04 deste trabalho. 
51 PREFEITO caminha no calçadão e anuncia reformas no centro. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 13 jan. 2009. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=A3E751AE2F8E032FF80FFA8665B
14FEE?cod=1599&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
52 CALÇADÃO de Prudente e quadrilátero central serão revitalizados a partir de 2011. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 28 out. 2010. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=9337. Acesso em: 01 jan. 2021. 
53 CALÇADÃO de PP deve receber reforma de R$ 2 milhões. Portal Prudentino, Presidente Prudente, 
29 dez. 2010. Disponível em: https://www.portalprudentino.com.br/noticia/arquivos/portal-do-ruas-
arquivos/calcadao-de-pp-deve-receber-reforma-de-r$-2-milhoes. Acesso em: 01 jan. 2021. 
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as melhorias para as calçadas do centro foi apresentado ao público apenas em 2017, mas 

permanece ainda sem execução até o momento de conclusão deste trabalho. 

Conjunto 33. Maquete eletrônica do projeto de alargamento das calçadas existentes no 
quadrilátero central, mas ainda sem previsão de execução pela Prefeitura 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2018 

 
O ano de 2011 teve início com uma ampla divulgação pela Prefeitura sobre as 

justificativas e as vantagens para a realização de um novo projeto para o Calçadão. Pelo que 

pôde ser levantado, já em janeiro de 2011, a Prefeitura publicou uma reportagem anunciando 

os benefícios que o Novo Calçadão traria para ao comércio local54. Segundo a Prefeitura, esta 

já era uma solicitação antiga dos comerciantes, que se sentiam prejudicados pela degradação 

física do antigo projeto55. O argumento apresentado pelos comerciantes era de que as más 

condições de conservação da área geravam um desestímulo à ida de novos consumidores ao 

local, implicando na perda de compradores em potencial, de forma que o novo projeto viria 

a resolver esta questão. Em contrapartida, havia uma expectativa por parte da Prefeitura e 

por parte do Sindicato do Comércio Varejistas de Presidente Prudente de que os lojistas 

empreendessem melhorias em suas fachadas e vitrines56. Uma outra justificativa apresentada 

pela Prefeitura era a de tornar o espaço do Calçadão mais acessível às pessoas que 

possuíssem algum tipo de mobilidade reduzida, tendo em vista que a gestão do então 

prefeito “Tupã” se declarava “comprometida com a acessibilidade”57. 

O projeto lançado para o trecho já pedestrianizado da rua Tenente Nicolau Maffei 

consistiu em uma ampla reforma com o objetivo de dar solução a problemas infraestruturais. 

 
54 REVITALIZAÇÃO do Calçadão da Maffei deve fortalecer comércio prudentino em 2011. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 05 jan. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10331. Acesso em: 01 jan. 2021. 
55 PARA lojistas e consumidores, maior centro comercial de Prudente ganhará “nova identidade”. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12844. Acesso em: 01 jan. 2021. 
56 SINCOMERCIO contrasta história e aposta em retorno de vitrines à noite com novo Calçadão. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 nov. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979. Acesso em: 05 jan. 2021. 
57 As justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal para o empreendimento do projeto do 
Calçadão de 2011 serão problematizadas mais adiante, na sessão 04 deste trabalho. 
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O primeiro problema solucionado com esse projeto foi a troca de toda a tubulação de 

abastecimento de água e captação de esgoto ao longo do trecho. Segundo reportagens 

levantadas, o mau cheiro que vinha das antigas tubulações era uma antiga reclamação dos 

frequentadores do local58, sendo necessárias constantes manutenções na limpeza das caixas 

captadoras de águas pluviais para minimizar o problema. Uma segunda questão que este 

novo projeto buscou alterar foi a existência do piso de petit pavé de pedras portuguesas. Na 

época, a Prefeitura se posicionou de forma contrária a manutenção deste tipo de piso, sob a 

justificativa de que ele era de difícil manutenção e de que ele comprometeria as condições 

de acessibilidade tão estimadas por aquela gestão – justificativas que se mostram hoje 

questionáveis. Em substituição ao piso de petit pavé de pedras portuguesas foi instalada uma 

composição de blocos de concreto intertravado e um piso cimentado – contando também 

com a instalação de pisos de sinalização tátil.  

Conjunto 34. Projeto do Novo Calçadão, lançado em 2010, para o trecho pedestrianizado da 
Rua Tenente Nicolau Maffei, executado em 2011 

   

   

 Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2018 

 

 
58 PREFEITURA realiza hoje limpeza de bueiros do Calçadão. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 14 jan. 2009. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=513C86640C60C39C97E1FA966C
96E1F5?cod=1620&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
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Os postes de iluminação pública também foram trocados, agora com fiação 

subterrânea e lâmpadas de LED (Light-Emitting Diode), além da instalação de novos bancos, 

pergolados, lixeiras e jardineiras. Ou seja, as materialidades observadas no projeto de 1979 

foram totalmente desconsideradas pelo novo projeto lançado em 2010 – e executado em 

2011. Ainda sim, a proposta da existência de uma rua peatonal neste trecho da Tenente 

Nicolau Maffei foi mantida, basicamente fazendo deste novo projeto uma atualização de sua 

infraestrutura física. Em um trecho da entrevista concedida pelo então secretário da Secretaria 

de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Laércio Alcântara, é confirmada a 

intenção do poder público em “mandar a máquina ir retirar tudo” e construir ali um projeto 

diferente do anterior. 

Esse é um desafio de alguns anos. Desde 2009 nós trabalhamos no projeto, 2009-
2010, por ser um projeto muito complexo. Ao mesmo tempo que ele é simples 
ele é complexo, porque vai demandar a gente atrapalhar o comércio da cidade, 
arrancar tudo o que tem lá, está tudo abandonado. No sentido, de água, de 
esgoto.... Então, nós praticamente vamos fazer um novo Calçadão. Vamos mandar 
a máquina ir retirar tudo. Isso terá que ser feito mais no período noturno, mais nos 
finais de semana.... Em alguns horários que não prejudique tanto o funcionamento 
diário do comércio. [...]. Se fosse em outro local mais fácil, você colocaria todas as 
máquinas, todos os equipamentos, rapidamente você arrancaria tudo e iria 
fazendo. Aí tem a dificuldade do fluxo da população e do comércio em si. Então, 
a nossa intenção é de que no mês de março a gente possa iniciar essas obras e no 
mês de novembro a gente possa entregar as obras do centro. [Laércio Batista de 
Alcântara59, Ex-Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação. Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente60] 

 
Tendo sido o projeto lançado em dezembro de 2010, a licitação para a escolha da 

construtora responsável foi aberta já no início de fevereiro de 2011 para que as obras 

pudessem ter início o quanto antes61. Como anunciado pelo ex-secretário de planejamento 

na entrevista disponibilizada anteriormente, a intenção inicial da Prefeitura era de que as 

obras começassem já no mês de março de 2011 e terminassem em novembro do mesmo ano 

 
59 No caso das entrevistas divulgadas pela própria Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em seu 
site oficial, não foi necessário guardar sigilo do nome do entrevistado, tendo em vista que este é um 
material de acesso público. 
60 PREFEITURA agiliza abertura de licitação para início das reformas no Calçadão da Maffei. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 04 fev. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10781. Acesso em: 01 jan. 2021. 
61 PREFEITURA recebe propostas de empresas para obras de reforma no Calçadão. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 24 fev. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=11148. Acesso em: 01 jan. 2021. 
PREFEITURA de PP aguarda propostas para reforma do Calçadão. Portal Prudentino, Presidente 
Prudente, 25 fev. 2011. Disponível em: 
https://www.portalprudentino.com.br/noticia/noticias/presidente-prudente-noticias/prefeitura-de-pp-
aguarda-propostas-para-reforma-do-calcadao. Acesso em: 01 jan. 2021. 
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– isso para que o lançamento do Novo Calçadão pudesse acontecer antes do Natal, época 

do ano em que o comércio do centro de Presidente Prudente trabalha em horário estendido 

e presencia um grande volume de vendas. No entanto, apesar da proposta de início das 

obras já no mês de março, estas só tiveram efetivamente início no dia 16 de maio daquele 

ano62 – contanto desde então com o apoio dos lojistas locais, como pode ser observado em 

alguns trechos de entrevistas publicadas na época. 

É uma modernização, né? Um Calçadão já antigo.... Deixar a cidade mais bonita, 
o centro mais bonito. Isso daí atrai consumidores não só da cidade como da 
região. Além dele estar fazendo compras, se você tem um Calçadão bonito, ele 
pode trazer a família. Se torna até um passeio! Realmente ele [Prefeito] está 
trabalhando, isso é importante para a cidade. Cada vez está crescendo mais. 
[Emílio Olivatti, gerente das Lojas Tanger de Presidente Prudente em 2011. 
Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente63] 
 
Hoje a Prefeitura está aí, dando início à reforma de um dos principais cartões 
postais da cidade. É uma conquista que conseguimos junto ao prefeito Tupã e que 
resultava de reivindicação antiga nossa. Agora esperamos que os lojistas também 
façam sua parte, modernizando e padronizando as marquises e fachadas de suas 
lojas. [Vitalino Crellis, presidente do Sindicato Patronal do Comércio da Alta 
Sorocabana, Sincomércio. Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente64] 
 
É fantástico. Uma cidade do porte de Prudente precisava de uma atenção especial 
como essa. As melhorias previstas trarão mais conforto para quem trabalha e 
circula pelo Calçadão, bem como se tornará um atrativo ainda maior para o pessoal 
vir ao centro e prestigiar nosso comércio. Isso aqui [Calçadão] vai ficar mais bonito 
e mais seguro. Com a modernização todo mundo vai sair ganhando. [Waldir 
Pereira da Silva, gerente das Lojas Pernambucanas de Presidente Prudente. 
Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente65] 
 

A partir do início das obras, a preocupação da Prefeitura estava focada em não 
prejudicar as vendas do comércio local com a presença do canteiro de obras no Calçadão. 

 
62 REVITALIZAÇÃO do Calçadão da Maffei terá início na próxima segunda-feira. Prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 10 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12706. Acesso em: 01 jan. 2021. 
LANÇAMENTO da revitalização do Calçadão está confirmado para segunda-feira. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 14 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12809. Acesso em: 01 jan. 2021. 
CALÇADÃO da Maffei era cópia de Londrina e foi implantado em cima do asfalto. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12845. Acesso em: 01 jan. 2021. 
63 PARA lojistas e consumidores, maior centro comercial de Prudente ganhará “nova identidade”. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12844. Acesso em: 01 jan. 2021. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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Para isso, a obra foi executada separadamente em cada um dos trechos que compõem o 
Calçadão, partindo do seu início. O primeiro trecho a receber o novo projeto foi o trecho 
existente entre a Avenida Brasil e a Rua Dr. José Foz66, seguido do seu segundo trecho, 
existente entre a Rua Dr. José Foz e a Rua Major Felício Tarabay, e assim sucessivamente, até 
culminar no encontro do trecho pedestrianizado com a Avenida Coronel José Soares 
Marcondes. A construtora vencedora da licitação e logo responsável pela execução do 
projeto foi a Tucanos Engenharia, conforme entrevista concedida pelo engenheiro civil 
responsável pela obra. 

Nessa reforma começamos com a retirada dos pisos existentes. Agora vamos 
começar a nivelar. Vai ser trocada a rede de água e esgoto do Calçadão inteiro. 
Após essa troca de água e esgoto, vamos entrar com o piso novo de concreto. No 
eixo do Calçadão vai ter o piso de concreto desempenado e nas laterais, três 
metros de cada lado, vai ser um piso escovado. Vamos fazer a obra por 
quarteirões. A obra vai ser de sete meses. Uma média de cada quarteirão de uns 
quarenta, quarenta e cinco dias. Colocamos tapumes móveis para não atrapalhar 
as lojas. O comércio vai funcionar normalmente. Alguns dias, se precisar, vai ser 
trabalhado à noite. [Luis Fernando Cesco, engenheiro civil da Tucanos Engenharia 
em 2011. Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente67] 
 

Figura 8. Mapa com a localização das ruas perpendiculares ao Calçadão da Maffei 

 

Fonte: Google Maps, editado por Bárbara Scudeller, 2021 

 
66 OBRAS no Calçadão seguem na fase de troca das redes de esgoto e distribuição de água. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 20 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12980. Acesso em: 01 jan. 2021. 
COLOCAÇÃO de novo piso em trecho melhorado do Calçadão é prevista para esta semana. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 30 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13181. Acesso em: 01 jan. 2021. 
SE não chover, construtora fará concretagem no primeiro trecho do Calçadão nesta quarta. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 07 jun. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13400. Acesso em: 01 jan. 2021. 
67 CALÇADÃO da Maffei era cópia de Londrina e foi implantado em cima do asfalto. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12845. Acesso em: 01 jan. 2021. 
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Realizadas em um único trecho por vez, as obras seguiram em basicamente duas 
etapas, com o objetivo de não obstruírem totalmente a circulação de pedestres na via durante 
a execução do projeto. A primeira etapa em cada um dos trechos consistia em executar as 
obras no eixo central de circulação do Calçadão, colocando tapumes que obstruíssem o 
acesso dos frequentadores às obras, mas não às lojas, já que o acesso às lojas se dava através 
dos eixos laterais de circulação. Assim, tornava-se possível a coexistência das obras com os 
usuários e com os lojistas situados de frente ao Calçadão, como é possível observar através 
dos registros fotográficos realizados na época. 

Conjunto 35. Obras do Calçadão ao longo do seu eixo central de circulação em 2011 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Em seguida, a segunda etapa de execução em cada um dos trechos se iniciava após 

a conclusão das obras no eixo central. Então, o eixo central era aberto à circulação dos 
pedestres enquanto que os eixos laterais de circulação eram parcialmente fechados para o 
início das obras. Este costumava ser um momento crítico para a execução do projeto, porque, 
mesmo assim, não se pretendia fechar os estabelecimentos comerciais situados de frente ao 
canteiro de obras. Para viabilizar a circulação de pedestres, foram colocadas pequenas 
rampas de acesso em frente a cada um dos estabelecimentos locais, assim a obra poderia 
avançar sem impedir o acesso dos consumidores às lojas em praticamente nenhum 
momento68, como pode ser observado nas imagens a seguir. 

Conjunto 36. Obras do Calçadão ao longo dos eixos laterais de circulação em 2011 

  

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
68 Na busca por encontrar soluções para a coexistência da abertura do comércio com o andamento 
das obras, a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente acompanhou as obras do novo Calçadão de 
Londrina, executado um ano antes. Mais informações sobre as relações existentes entre o Calçadão 
de Londrina e de Presidente Prudente serão apresentadas mais adiante, na sessão 04 deste trabalho. 
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De trechos em trechos, as obras do Novo Calçadão avançaram por sete meses, a partir 

de maio até o final de novembro69. Segundo reportagens publicadas pela Prefeitura 

Municipal, o andamento das obras transcorreu sem nenhuma dificuldade e, por isso, pôde 

ser entregue dentro do prazo estimado e de acordo com o projeto previsto.  

Por se tratar de uma obra representativa para a gestão municipal da época, a 

Prefeitura decidiu entregar o projeto do Novo Calçadão em uma festividade de inauguração, 

realizada no dia 26 de novembro de 201170. De acordo com o que foi veiculado pela 

Secretaria de Comunicação, a festa de entrega do novo projeto contou com a apresentação 

da Corporação Musical 7 de Setembro, da Banda Marcial do Colégio Cristo Rei e do Coral 

dos Servidores Municipais de Presidente Prudente. Sobretudo, a cerimônia de entrega do 

Novo Calçadão contou com a presença dos principais políticos locais que estiveram 

diretamente envolvidos no projeto e à frente daquela gestão municipal, dentre eles: o 

deputado estadual Mauro Bragato e Ed Thomas, o prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã”, 

o vice-prefeito Marcos Vinha, e o já ex-prefeito Paulo Constantino – que esteve à frente da 

Prefeitura Municipal quando da construção do primeiro projeto para o Calçadão, em 1979. 

Também estiveram presentes vereadores, secretários municipais, empresários, 

representantes de entidades, comerciantes locais e a população em geral.  

Como representação do ato de entrega do novo espaço para a cidade de Presidente 

Prudente, o então prefeito, juntamente com outros políticos locais, desataram uma fita em 

frente à primeira quadra do Calçadão, próxima a Avenida Brasil, dando início a uma 

caminhada ao longo de todo o trecho pedestrianizado – momento em que pode 

cumprimentar e conversar com todos os presentes –, até chegar nas proximidades da 

Avenida Coronel José Soares Marcondes, onde foi posta uma placa referente à nova 

inauguração do Calçadão da Maffei. Ao início e ao final do evento, alguns dos apoiadores do 

novo projeto puderam discursar para o público presente e algumas dessas falas puderam ser 

transcritas a seguir. 

 
69 Ao longo deste período, a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente publicava constantemente 
atualizações sobre o andamento das obras do Calçadão. Devido ao grande número de reportagens 
sobre o assunto, tais reportagens não serão aqui elencadas, mas estarão disponíveis nos apêndices 
deste trabalho. 
70 NOVO Calçadão da Maffei que custou R$ 2 milhões será inaugurado neste sábado pela Prefeitura. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 25 nov. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17054. Acesso em: 05 jan. 2021. 
COM elogios, novo Calçadão é inaugurado com um mês de antecedência em dia histórico. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 26 nov. 2011. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17069. Acesso em: 05 jan. 2021. 
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Conjunto 37. Festividades de entrega do projeto do Novo Calçadão de Presidente Prudente, 
que contou com a presença de agentes políticos, empresários locais, e a população em geral 

   

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
[Prefeito, uma data histórica, que agrada lojistas e consumidores. Também a 
administração nesse sentido?] 
Muito, muito. Eu acho que isso aqui não é uma obra do prefeito “Tupã”. Isso aqui 
é uma obra de somatória de esforços. Eu não posso deixar aqui de enaltecer o 
trabalho que foi desenvolvido aqui pela Caiuá [Serviço de Eletricidade Grupo 
Energisa], pela Sapesp [Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo], pela própria construtora [Construtora Tucanos]. A gente via aqui pessoas 
realmente dedicadas para que a obra saísse a contento. Uma obra muito bonita. 
Muito bem executada. Então quando você soma esforços, o resultado é isso. O 
que? O bem-estar da população. Eu tenho certeza que as pessoas hoje, os 
prudentinos, sentem orgulho de vir hoje ao Calçadão e por aqui fazerem as suas 
compras. 
[Prefeito, sensação de dever cumprido? ] 
Muito. Dever cumprido. Temos muito ainda para fazer, mas uma parte, ano que 
vem, se Deus nos permitir, completar essa reforma, ou seja, com a reforma da 
praça [Praça 9 de Julho] também, integrando a esse novo Calçadão, fazendo 
algumas adaptações, algumas melhorias no quadrilátero central da nossa cidade. 
Aqui pulsa a economia da nossa cidade. Aqui são as pessoas, os prudentinos, sem 
distinção de cor, de raça, de classe social. Aqui pulsa o coração da nossa cidade. 
[Milton Carlos de Mello Tupã, prefeito de Presidente Prudente em 2011. Entrevista 
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realizada no ato da entrega do Novo Calçadão, realizada e divulgada pela 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente71] 
 

Tendo o Novo Calçadão sido entregue, o projeto para a Praça 9 de Julho foi lançado 

logo em seguida. Como é possível constatar na fala do então prefeito “Tupã”, já havia a 

intenção, por parte da Prefeitura, de realizar esse novo projeto logo após a conclusão das 

obras do Novo Calçadão – inclusive com a proposta de criar uma interligação estre esses dois 

espaços já próximos entre si. Segundo as reportagens divulgada, é possível observar que 

houve um intervalo de pouco menos de dois meses entre a conclusão das obras do Novo 

Calçadão e da abertura da licitação para a escolha da empresa a executar o novo projeto 

para a Praça 9 de Julho72. Para que isso acontecesse em um intervalo tão curto de tempo 

significa que a elaboração do novo projeto da Praça 9 de Julho já estava em andamento de 

forma paralela às reformas do Calçadão. 

De acordo com entrevistas realizadas no segundo semestre de 2019 com o arquiteto 

responsável por ambos os projetos, a intenção da Prefeitura Municipal era o de criar uma 

interligação clara entre ambos os espaços através do uso de uma mesma identidade visual. 

Assim, toda a pavimentação existente na praça, no caso o petit pavé de pedras portuguesas, 

seria retirado para dar lugar a mesma tipologia de piso instalada no Calçadão. Porém, isso 

não pôde ser feito, porque o Ministério Público entrou com uma ação contra a iniciativa de 

Prefeitura Municipal de descaracterizar o projeto existente na praça, o que incluiria a 

manutenção do seu piso de petit pavé de pedras portuguesas, sob a alegação de que o 

projeto a ser executado não preservava os elementos de valor patrimonial da cidade. Assim, 

a Prefeitura precisou reformular todo o projeto previsto, com o objetivo de atender as 

solicitações do Ministério Público e, ao mesmo tempo, tentar criar uma identidade visual 

semelhante a já instalada no Calçadão. Este se mostrou um processo longo, com negociações 

entre os dois órgãos públicos, animado por uma significativa divergência de interesses entre 

ambos73. Ao se observar a cronologia das reportagens divulgadas, é possível notar uma 

lacuna temporal de aproximadamente um ano entre o lançamento da primeira licitação, no 

 
71 COM elogios, novo Calçadão é inaugurado com um mês de antecedência em dia histórico. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 26 nov. 2011. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17069. Acesso em: 05 jan. 2021. 
72 SEPLAN estima até o fim do mês abertura de licitação para reformas na Praça 9 de Julho. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 13 jan. 2012. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17876. Acesso em: 05 jan. 2021. 
OBRAS de remodelação da Praça 9 de Julho devem ter início neste primeiro trimestre. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 25 jan. 2012. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=18059. Acesso em: 05 jan. 2021. 
73 É provável que o aparente conflito entre Prefeitura Municipal e Ministério Público Estadual tenha 
ocorrido por conta de uma inexperiência política do então Secretário de Planejamento em mediar 
interesses de sua gestão junto aos demais órgãos públicos. 
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início de 2012, e a abertura da segunda licitação, no início de 201374, sem que houvesse 

muita divulgação sobre esse embate perante a imprensa local. No decorrer das entrevistas 

realizadas com agentes envolvidos75 nesse processo é que foi possível tomar mais 

conhecimento sobre a questão. 

 
Na verdade, eu tentei utilizar o mesmo acabamento, a mesma linguagem do... do 
Calçadão. Eu até tenho esse projeto aí. É o que eu fiz com o mesmo desenho. Só 
que aí, o pessoal da Unesp [campus de Presidente Prudente] bateu em cima. 
Dizendo que eu estava descaracterizando a praça, porque eu estava mudando o 
acabamento e tal.... Mas na época, a minha preocupação era o deficiente... físico. 
Andar em cima dessa pedra portuguesa. Não é legal. Então eu fiz um meio termo. 
Fiz a faixa dele bem larga em concreto riscado... com piso tátil. E, aí, a pedra 
portuguesa do lado. Mesmo assim o Ministério Público achou que tinha muito 
concreto. Que tinha que ser menos concreto. Aí foi onde eu diminui a faixa. Deixei 
só a faixa limite mesmo, de um metro e meio que é onde faz a varredura do 
deficiente visual e para passar uma cadeira com tranquilidade.... Uma cadeira e 
uma pessoa. Um metro e meio é tranquilo. [Entrevista realizada com Arquiteto e 
Urbanista da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente] 
 
 
Então, inclusive, a gente participou de vários casos lá na [Praça] 9 de Julho. Uma 
delas era de mobilidade. O prefeito queria arrancar toda aquela pedra portuguesa 
e colocar aquele [concreto] estampado. Aí, nós fomos no Ministério Público... [...]. 
Porque aquele Calçadão é muito triste, colocaram aquele [concreto] estampado e 
queriam colocar também todo ele na Praça 9 de Julho alegando a questão de 
acessibilidade. Mas a questão de acessibilidade é só uma faixa, né? E a gente 
negociou no Ministério Público isso, de permitir essa faixa, porque precisa ser feita. 
[...]. Porque a pedra portuguesa é, ela era, um patrimônio nosso. O interior do 
estado todo, né? Teve essa influência do Burle Marx e acabou invadindo aqui tudo 
a região. E é histórico. Então a gente conseguiu segurar aquilo via Ministério 
Público. Mas nem sempre a gente consegue isso, né? [Entrevista realizada com 
docente da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente] 
 

 
74 COM licitação aberta, Prefeitura recebe propostas para reforma da Praça 9 de Julho. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 jan. 2013. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=22345. Acesso em: 07 jan. 2021. 
75 Foram realizadas três entrevistas de roteiro semiestruturado com os agentes públicos envolvidos na 
reelaboração do projeto. Uma entrevista com o arquiteto da Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente responsável pela concepção do projeto e duas outras entrevistas com professores da 
Universidade do Estado de São Paulo que acompanharam o processo junto ao Ministério Público 
Estadual. 
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Conjunto 38. Maquete eletrônica dos dois projetos propostos para a Praça 9 de Julho pela 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, sendo apenas o segundo aprovado 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2018 

 
 Ao final, a elaboração do projeto só foi concluída após a conciliação de interesses 
entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, processo que durou aproximadamente 
um ano. Então, o projeto que foi de fato executado foi o projeto aprovado pelo Ministério 
Público, que consistiu na preservação dos traçados originais da praça e na conservação do 
petit pavé de pedras portuguesas. A alegação de que seria necessário retirar toda 
materialidade do antigo piso para que se pudesse garantir a acessibilidade às pessoas de 
mobilidade reduzida não foi aceita pelo Ministério Público. Assim, o projeto aprovado foi 
aquele que conciliou a materialidade do petit pavé de pedras portuguesas na praça com a 
presença do piso tátil em estreitas faixas de concreto escovado. Tendo que ser preservado o 
antigo piso, a relação projetual pretendida entre a Praça 9 de Julho e o Calçadão da Maffei 
se deu através da instalação da uma mesma tipologia de mobiliário urbano. Após a aprovação 
do projeto final pelo Ministério Público, a Prefeitura Municipal pôde abrir uma nova licitação 
para a escolha da empresa a executar a obra, conforme reportagem divulgada pela Prefeitura 
e pela entrevista realizada com o então responsável pela Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento Urbano e Habitação. 

 
Nas administrações anteriores, essa Praça [Praça 9 de Julho] foi tombada pelo 
Ministério Público, portanto a Prefeitura queria fazer o mesmo padrão do 
Calçadão. Tendo em vista que houve incompatibilidade, não pode modificar o 
traçado.... Já existia um projeto e uma empresa que venceu a licitação. Mas depois 
de diversas reuniões que nós tivemos com o Ministério Público, foi mudado o 
projeto. Tendo em vista essa mudança do projeto, foi cancelada a licitação 
anterior. Então nós estamos com uma licitação aberta agora. [...]. A Prefeitura 
reformatou, reorganizou a acessibilidade, mas será mantida as características da 
praça. Mas, de um modo geral, nós vamos trocar bancos, reformar todos os 
banheiros, vamos reformar a fonte, vamos reformar o teatro de Arena, vamos 
reorganizar os pontos de ônibus e os pontos de táxi. Então praticamente nós 
vamos ter uma nova praça mantendo as características das pedras portuguesas, 
que também serão algumas trocadas e adequadas, porque tem algumas ali que 
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não tem condições de dar acessibilidade para o deficiente físico. [Laércio Batista 
de Alcântara, Ex-Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação. Entrevista divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente76] 
 

Conjunto 39. Maquete eletrônica do projeto da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
para a Praça 9 de Julho e fotografia após a sua execução, em 2013, respectivamente 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e G1, acesso em 2018 
 

No início do mês de março de 2013, foi definida a empresa vencedora da licitação, a 

Prudesan Engenharia e Comércio Ltda.77, e as obras tiveram início já no mês seguinte, 

exatamente no dia 23 de abril. Para o lançamento desta obra, o então prefeito Milton Carlos 

de Mello “Tupã” fez questão de realizar uma pequena cerimônia para marcar o início da 

execução do projeto, alegando que muitos entraves “burocráticos” impediram que o novo 

projeto para a praça já tivesse sido entregue à população ao final do ano anterior – isentando 

a Prefeitura por tal atraso, já que a obra estava prometida para ser realizada um ano antes. 

Na entrevista concedida pelo então prefeito no ato do início das obras, foi possível notar a 

animosidade existente entre aquela gestão municipal e o Ministério Público e os docentes 

da UNESP, referindo-se a esses embates como “questões burocráticas” que precisaram ser 

resolvidas78. 

Essa obra já era para estar entregue. Infelizmente, nós ainda temos algumas 
questões burocráticas dentro do nosso país. Às vezes, as pessoas cobram muito 
da burocracia do poder público. Talvez o nosso país poderia ser muito mais 

 
76 COM licitação aberta, Prefeitura recebe propostas para reforma da Praça 9 de Julho. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 jan. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=22345. Acesso em: 07 jan. 
2021. 
77 PRUDESAN apresenta menor preço para executar projeto de reforma da Praça 9 de Julho. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 06 mar. 2013. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=22850. Acesso em: 07 jan. 2021. 
78 É provável que este conflito só tenha se estendido tanto por conta do amadorismo político daquela 
gestão em conciliar interesses entre Prefeitura Municipal e Ministério Público. Contudo, informações 
comprobatórias consistentes não conseguiram ser levantadas sobre o assunto. 
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produtivo se não existisse tanta burocracia. E muitas vezes essa burocracia, essas 
informações, não chegam até a população. Então, muitas vezes a população talvez 
confunda, ache que é um descaso do poder público. Mas não. Aqui nós podemos 
citar realmente que houve uma burocracia muito grande. Enquanto 70 queriam 
ajudar, 30 queriam atrapalhar. O mais importante é que os 70 venceram e venceu 
a população prudentina. Então hoje nós vamos dar início a uma obra que já era 
para estar pronta. Vamos ser bem claros: aqui não se entrava em acordo. Por que 
não se entrava em acordo aqui? Porque aqui existiam quatro partes envolvidas. 
Prefeitura uma parte. Segunda parte seria o Ministério Público em relação à 
acessibilidade. O outro o Ministério Público em relação à preservação do 
patrimônio público. E a outra os técnicos da UNESP [Universidade Estadual 
Paulista, campus de Presidente Prudente]. Quer dizer, são quatro cabeças 
diferentes pensando. Muitos focados só nesse sentido. Alguns davam palpite e 
iam para a Europa. Então a Prefeitura e os outros poderes tinham que ficar 
esperando essas pessoas voltarem de viagem. Não estavam a serviço, quer dizer, 
não eram remunerados para executar esse serviço, mas são burocracias. Quando 
você põe muita gente para dar palpite, acontece isso. O mais importante de tudo 
é que se chegou a um denominador comum e vamos reformar a praça e vamos 
entregá-la a população. [Milton Carlos de Mello Tupã, prefeito de Presidente 
Prudente em 2013. Entrevista realizada no ato da entrega do Novo Calçadão, 
realizada e divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente79] 
 

Conjunto 40. Cerimônia de início das obras da Praça 9 de Julho e sua execução ao longo de 2013 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Iniciadas em abril, as obras transcorreram ao longo de sete meses, sendo concluídas 

ao final de novembro. Assim como no projeto do Novo Calçadão da Maffei, o objetivo da 

Prefeitura era o de terminar as obras antes do final do ano, para não prejudicar as compras 

de final de ano, época de grande movimentação no centro da cidade. Também como no 

Calçadão, as obras da Praça 9 de Julho ocorreram em duas etapas. Na primeira etapa, foram 

colocados tapumes de proteção ao redor da praça para que as obras pudessem acontecer 

 
79 PREFEITO assina ordem de serviços para início das obras de reforma da Praça 9 de Julho 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 23 abr. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=23413. Acesso em: 07 jan. 
2021. 
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apenas em seu interior, deixando livre a área das calçadas ao redor da praça. Em uma 

segunda etapa, as calçadas também foram cercadas para a execução do projeto, mas logo 

foram concluídas e liberadas para a circulação de pedestres.  

Para marcar a entrega da Praça 9 de Julho à população80, a Prefeitura realizou uma 

pequena festividade no dia 30 de novembro daquele mesmo ano, que também contou com 

a presença dos deputados estaduais da época, Mauro Bragato e Ed Thomas, o prefeito 

Milton Carlos de Mello “Tupã” e o seu vice-prefeito, Marcos Vinha – assim como na entrega 

do projeto do Novo Calçadão da Maffei. Como marco da entrega do novo projeto para a 

Praça 9 de Julho, a Prefeitura Municipal inaugurou uma estátua em homenagem ao fundador 

daquela praça, o Coronel Manoel Goulart, por isso a festividade também contou com a 

presença dos seus familiares. Em entrevista concedida à Secretaria de Comunicação, o então 

prefeito voltou a fazer referência aos “imprevistos em relação ao projeto” e a intenção de se 

realizar o projeto da Praça 9 de Julho em conjunto com o Calçadão. 

Conjunto 41. Festividade de entrega do novo projeto para a Praça 9 de Julho, em 2013 

 

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
Um compromisso que nós fizemos com a população, houve alguns imprevistos em 
relação ao projeto, mas estamos entregando a praça hoje. Uma obra muito bonita, 
que vem de uma das etapas do projeto de reurbanização do centro da cidade. 
Fizemos em uma primeira etapa o Calçadão, agora a Praça 9 de Julho, e temos 
um projeto no papel para até o final do nosso mandato recapearmos todas as vias 
da área central da cidade. [Milton Carlos de Mello Tupã, prefeito de Presidente 
Prudente em 2013. Entrevista realizada no ato da entrega do Novo Calçadão, 
realizada e divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente81]. 

 
80 PRAÇA Nove de Julho deve ser reinaugurada neste sábado. G1, Presidente Prudente, 25 nov. 2013. 
Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2013/11/praca-nove-de-
julho-deve-ser-reinaugurada-neste-sabado.html. Acesso em: 07 jan. 2021. 
NOVA Praça 9 de Julho será reinaugurada neste sábado. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 28 nov. 2013. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25938. Acesso em: 07 jan. 
81 NOVA Praça 9 de Julho recebe estátua em homenagem ao fundador Francisco Goulart. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 30 nov. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25964. Acesso em: 07 jan. 2021. 
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Após a entrega do novo projeto para o Calçadão da Maffei e para a Praça 9 de Julho, 
a área central de Presidente Prudente não recebeu nenhum outro projeto ao longo da gestão 
do ex-prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã”82. Outros projetos foram realizados ao longo 
da sua gestão, como as reformas no Parque do Povo, no Parque de Uso Múltiplo, e no 
Balneário da Amizade83 – de forma muito semelhante a gestão do ex-prefeito Paulo 
Constantino, que empreendeu estas mesmas obras, como foi apresentado no tópico anterior. 
Mas novos projetos para o centro não foram lançados, apesar de melhorias na Praça da 
Bandeira e no Camelódromo já terem sido solicitadas pelo Ministério Público Estadual ainda 
em sua gestão.  

Figura 9. Mapa de localização de alguns projetos que receberam recursos do Projeto Cura nos 
anos 1970 e 1980, durante a gestão do prefeito Paulo Constantino e também receberam novos 

investimentos e/ou projetos durante a gestão do prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” 

 

Fonte: Google Earth, editado por Bárbara Scudeller, 2019. 

 
Segundo reportagens levantadas junto à Prefeitura Municipal e aos principais jornais 

locais da cidade, reformas na Praça da Bandeira já vinham sendo solicitadas desde, pelo 
menos, 200884, quando se levantou a hipótese de despejo dos lojistas instalados no 

 
82 Houve a entrega da reforma do posto policial da Polícia Militar presente na Praça 9 de Julho, mas 
esta reforma já fazia parte do novo projeto para a praça, apenas foi entregue com um ano de atraso. 
BASE da PM contemplada com a reforma da Praça 9 de Julho será inaugurada nesta sexta. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 09 jan. 2014. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=26264. Acesso em: 07 jan. 2021. 
PREFEITO reinaugura Base da PM na Praça 9 de Julho reformada e modernizada. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 10 jan. 2014. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=26277. Acesso em: 07 jan. 2021. 
83 Houve uma série de reportagens publicadas pela Prefeitura Municipal e pela imprensa local sobre 
tais projetos. Por não se tratar do estudo de caso desta pesquisa, elas não serão aqui apresentadas, 
mas se encontram disponíveis nos apêndices desse trabalho. 
84 Só foram encontradas reportagens sobre o tema a partir de 2008, o que não significa que solicitações 
anteriores a esta data não tenham sido feitas. 
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Camelódromo. A primeira reportagem encontrada sobre a participação do Ministério Público 
Estadual nessas solicitações data de 200985, pelo que pôde ser levantado, onde o MPE 
solicitava a transferência dos lojistas para a Fepasa (Ferrovia Paulista S/A). A partir daí a 
atuação do Ministério Público nessa questão se tornou uma constante que perdura até hoje. 
No início, a discussão que existia era sobre a saída do Camelódromo da Praça da Bandeira, 
sob a justificativa de que a permanência do Camelódromo na área comprometeria as suas 
condições ambientais e o efetivo uso público do espaço. Pelo que pôde ser apurado, desde 
então a Prefeitura Municipal se posicionou ao lado dos lojistas e defendeu a permanência do 
Camelódromo no local, o que implicou em longas negociações com o Ministério Público.  

 Quando da construção do novo projeto para o Calçadão e para a Praça 9 de Julho, 

esta discussão já estava em curso, mas no ano de 2014 ela se mostrou particularmente 

conflituosa. No início daquele ano, o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil pública 

solicitando a saída do Camelódromo da área para que a praça voltasse a atender o uso 

público, tendo a Prefeitura um prazo de até dois anos para tomar as providências necessária86. 

A discussão se estendeu até o mês de agosto daquele ano, momento em que foi realizada 

uma audiência de conciliação de interesses entre a Prefeitura Municipal e o MP, porém, 

segundo as reportagens divulgadas, não foi possível um acordo entre as partes87. Em 

setembro, o caso seguiu para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou como 

improcedente o pedido no Ministério Público sobre a transferência do Camelódromo para 

 
PREFEITO recebe camelôs e descarta remoção. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Presidente Prudente, 27 fev. 2009. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=39464EE0DC6B8DAEED4DC3BA4
C38FCDF?cod=1172&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
85 MPF quer camelódromo na Fepasa. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente 
Prudente, 27 fev. 2009. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=1921. Acesso em: 30 dez. 2020. 
86 MP quer que Prefeitura de Presidente Prudente transfira “camelódromo”. G1, Presidente Prudente, 
02 abr. 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/noticia/2014/04/mp-quer-que-prefeitura-de-presidente-prudente-transfira-camelodromo.html. 
Acesso em: 07 jan. 2021. 
MP pede transferência do “camelódromo”. Fronteira Notícias, Presidente Prudente, 02 abr. 2014. 
Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/videos/t/todos-os-videos/v/mp-
pede-transferencia-do-camelodromo/3255488/. Acesso em: 07 jan. 2021. 
Outras reportagens sobre o pedido de transferência do Camelódromo pelo Ministério Público 
Estadual se encontram disponíveis nos apêndices deste trabalho.  
87 EM audiência, MPE e prefeitura não chegam a acordo sobre camelódromo. G1, Presidente 
Prudente, 12 ago. 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/noticia/2014/08/em-audiencia-mpe-e-prefeitura-nao-chegam-acordo-sobre-
camelodromo.html. Acesso em: 08 jan. 2021. 
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outro local da cidade, alegando que a “inicial ocupação irregular da praça foi superada pelo 

tempo e que atualmente já faz parte do cotidiano da população prudentina”88. 

 No entanto, algumas providências precisariam ser tomadas pela Prefeitura Municipal, 

caso ela realmente decidisse manter o Camelódromo na praça89. Apesar do Tribunal de 

Justiça ter negado a solicitação do Ministério Público Estadual, o Tribunal reconheceu que 

melhorias precisariam ser realizadas na Praça da Bandeira, de forma a conciliar os espaços 

públicos da praça com a presença dos estabelecimentos comerciais. Para isso, a Prefeitura 

precisaria lançar um projeto de “revitalização”90 ambiental e prover condições de segurança 

e salubridade à permanência dos estabelecimentos comerciais ali instalados. A Justiça 

também determinou que a Prefeitura teria que reduzir o número de estabelecimentos a no 

máximo 240 boxistas, tendo em vista que o decreto municipal que deu origem ao 

Camelódromo91 autorizava apenas a criação de 240 boxes na Praça da Bandeira. Além disso, 

a Prefeitura deveria realizar um recadastramento de todos os lojistas a permanecerem no 

Camelódromo após o seu projeto de “revitalização”, de forma que se submetessem à 

legislação vigente e que não mais comercializassem produtos ilegais – como CDs e DVDs 

falsificados. 

 A partir das reportagens levantadas, foi possível observar uma lacuna, sob o ponto de 

vista temporal, entre a sentença emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

o cumprimento da determinação – ou seja, o empreendimento de melhorias na Praça da 

Bandeira e no Camelódromo. Esta lacuna temporal foi possível de ser compreendida através 

da realização de algumas conversas e entrevistas com agentes da imprensa local e da própria 

Prefeitura Municipal, em que os entrevistados puderam explicar o que ocorreu neste meio 

tempo.  

 A gestão do prefeito “Tupã” contou com a realização de obras de melhorias 

infraestruturais em várias localidades de Presidente Prudente, como o próprio Calçadão e a 

Praça 9 de Julho, mas também outras praças e parques, como o Parque do Povo, o Parque 

de Uso Múltiplo, o Balneário da Amizade e a Praça da Vila Marcondes. Apesar da 

 
88 TJ nega transferência do “camelódromo” de Pres. Prudente. G1, Presidente Prudente, 17 set. 
2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/09/tj-nega-
realocacao-do-camelodromo-e-julga-medida-como-improcedente.html. Acesso em: 08 jan. 2021 
89 A decisão da Justiça não obrigou a permanência do Camelódromo na praça, mas deu permissão 
para a continuidade da exploração do espaço pelos comerciantes ali instalados. Portanto, caberia a 
Prefeitura Municipal decidir quanto a permanência ou não do Camelódromo na Praça da Bandeira. 
90 O termo “revitalização” aparece aqui entre aspas porque a real aplicabilidade deste termo para o 
caso do centro de Presidente Prudente será problematizada na sessão 04 deste trabalho. 
91 O decreto municipal que autorizou a construção do Camelódromo na Praça da Bandeira foi o 
Decreto nº 16.462/2004. 
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disponibilidade de recursos92 ao longo de sua gestão93, a Praça da Bandeira e o 

Camelódromo não estavam entre as obras previstas em sua gestão – tanto que a própria 

necessidade de realizar um projeto de “revitalização” na praça foi uma determinação de 

partiu do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado, e não da Prefeitura em si. 

Como foi citado anteriormente, a sentença judicial foi emitida em 2014, portanto, ainda no 

segundo ano da segunda gestão do prefeito “Tupã”. Por não se tratar de uma obra de 

interesse do poder público da época, a Prefeitura Municipal entrou com uma série de 

recursos junto ao Tribunal de Justiça do Estado visando postergar ao máximo o lançamento 

de um novo projeto para a praça, muito provavelmente por se tratar de um projeto que 

geraria muitos embates políticos entre o poder público e os lojistas do Camelódromo – o 

que de fato veio a ocorrer anos depois. Assim, o prazo de até um ano para que a Prefeitura 

Municipal apresentasse um novo projeto para a Praça da Bandeira e para o Camelódromo 

conseguiu ser postergado por mais um ano, até o início da gestão seguinte – a do ex-prefeito 

Nelson Roberto Bugalho (2017-2020). 

Tanto é que o Governo “Tupã” não estava nem um pouco preocupado lá com o 
Camelódromo. Por ele ficava do jeito que estava. Tanto é que no fim do mandato 
dele, em 2016?... 2015, na verdade. Houve uma condenação judicial, uma 
determinação da justiça, que partiu de uma ação do Ministério Público, para 
regularizar todo aquele espaço. Na verdade, a intenção original do promotor da 
época era extinguir o Camelódromo. Era tirar todo mundo de lá e devolver a Praça 
da Bandeira. Depois de muitas tratativas, reuniões, audiências com a Prefeitura, 
chegaram no consenso, que é o que foi determinado pela Justiça, de não ser 
necessário extinguir o Camelódromo, mas regularizá-lo. Porque lá era um local 
totalmente insalubre, com risco de incêndio, aquilo lá era uma bomba relógio. [...]. 
Então era um lugar que estava “ao Deus dará”. [Entrevista realizada com o Ex-
secretário da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente]. 
 

Conjunto 42. Camelódromo de Presidente Prudente na Praça da Bandeira, antes de receber seu 
novo projeto em 2020-2021 

  

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 

 
92 A apresentação e a análise sobre a origem dos recursos será realizada na Sessão 04 deste trabalho. 
93 Sobre a origem dos recursos utilizados nos projetos urbanos realizados ao longo da gestão “Tupã”, 
será discorrido mais adiante neste trabalho, na sessão 04. 
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Após dois anos entrando com recursos junto ao Tribunal de Justiça, a apresentação 

de um novo projeto para a Praça da Bandeira e para o Camelódromo não pôde mais ser 

postergada, ficando o então prefeito Nelson Bugalho como o gestor municipal responsável 

por lançar esse novo projeto. O objetivo era atender a determinação judicial, atualizando a 

infraestrutura e mobiliário urbano da Praça da Bandeira e adequando o Camelódromo de 

acordo com Decreto Municipal nº 16.462/2004, que regularizou a sua instalação na praça. 

Para isso, a Prefeitura Municipal criou uma comissão, em 2017, para a elaboração desse novo 

projeto94. Basicamente, a partir dos levantamentos realizados, o cumprimento dessa 

determinação judicial aconteceu em duas etapas: uma primeira, referente a atualização da 

infraestrutura urbana de parte da Praça da Bandeira, e uma segunda, referente a reconstrução 

de toda a estrutura do Camelódromo. Dois meses após a criação da comissão, no dia 13 de 

dezembro de 2017, o projeto foi divulgado publicamente pela Prefeitura Municipal95. 

 A primeira etapa do projeto de “revitalização” da Praça da Bandeira foi iniciada já em 

meados de 2018. Conforme foi possível ter acesso junto aos arquivos técnicos da Prefeitura 

Municipal de Presidente Prudente, esta primeira etapa consistiu, de fato, em uma atualização 

da antiga infraestrutura urbana existente em parte da praça. Como apresentado no tópico 

anterior desta sessão, a Praça da Bandeira foi uma das primeiras praças a serem construídas 

em Presidente Prudente e representava um ponto de encontro central para a cidade. Após 

ter recebido o seu segundo projeto, nos anos 1980, logo após a construção do Calçadão da 

Maffei, a Praça da Bandeira não recebeu mais nenhum investimento, permanecendo assim 

até 2018. Recebendo pouca manutenção há quase quarenta anos, as condições de 

conservação de sua infraestrutura estavam já muito deterioradas. A praça passou a 

representar muito mais um local de passagem do que um espaço de permanência e 

sociabilidade. Tendo em vista o aspecto de abandono que o espaço inspirava e também a 

recente determinação do Tribunal de Justiça, a Prefeitura executou um novo projeto para a 

praça em 201896. Como é possível observar nas imagens a seguir, o projeto consistiu 

 
94 PREFEITURA cria comissão para cumprir sentença judicial que determina regularização do 
Camelódromo. G1, Presidente Prudente, 07 out. 2017. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/prefeitura-cria-comissao-para-cumprir-
sentenca-judicial-que-determina-regularizacao-do-camelodromo.ghtml. Acesso em: 08 jan. 2021. 
95 PROJETO de revitalização do Camelódromo deve ser apresentado nos próximos dias. Fronteira 
Notícias, Presidente Prudente, 07 dez. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/videos/t/todos-os-videos/v/projeto-de-revitalizacao-do-camelodromo-deve-ser-
apresentado-nos-proximos-dias/6342320/. Acesso em: 08 jan. 2021. 
PREFEITURA apresenta projeto de reformulação do Camelódromo de Presidente Prudente. Fronteira 
Notícias, Presidente Prudente, 13 dez. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/videos/v/prefeitura-apresenta-projeto-de-reformulacao-do-camelodromo-de-
presidente-prudente/6354162/. Acesso em: 08 jan. 2021. 
96 PREFEITO Nelson Bugalho acompanha obras no Parque do Povo, Centro e Jardim Paulista. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 08 jul. 2018. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=40353. Acesso em: 08 jan. 2021. 
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basicamente na troca do piso, do mobiliário urbano, dos postes de iluminação pública, e no 

atendimento das normas de acessibilidade – com a construção de rampas e instalação de 

pisos táteis –, mas sem buscar dar um uso diferente àquele espaço. Conforme os 

levantamentos realizados junto à Prefeitura Municipal, esta primeira etapa do projeto da 

Praça da Bandeira foi entregue ao final do ano de 2018, no dia 12 de dezembro97.  

Conjunto 43. Fotos de parte da Praça da Bandeira antes da execução de seu novo projeto 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 
Conjunto 44. Imagens da maquete eletrônica do novo projeto para a Praça da Bandeira 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2019 

 
OBRAS na Praça da Bandeira seguem para etapa final. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Presidente Prudente, 27 nov. 2018. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=40803. Acesso em: 08 jan. 2021. 
97 SEM relação com modernização do Camelódromo, Prefeitura entrega reforma na Praça da 
Bandeira. G1, Presidente Prudente, 12 dez. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2018/12/12/sem-relacao-com-
modernizacao-do-camelodromo-prefeitura-entrega-reforma-na-praca-da-bandeira.ghtml. Acesso em: 
08 jan. 2021. 
ANTIGO ponto de encontro da família Prudentina, Praça da Bandeira é reinaugurada. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 13 dez. 2018. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=40921. Acesso em: 08 jan. 2021. 
PREFEITURA entrega obras de reforma da Praça da Bandeira. Fronteira Notícias, Presidente 
Prudente, 13 dez. 2018. Acesso em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/videos/t/todos-os-videos/v/prefeitura-entrega-obras-de-reforma-da-praca-da-
bandeira/7230965/. Acesso em: 08 jan. 2021. 
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Conjunto 45. Praça da Bandeira após a conclusão da primeira etapa de seu projeto em 2018 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 

 
 Seguindo a determinação do Tribunal de Justiça, a Prefeitura também lançou, em 

2017, o projeto para a construção de uma nova estrutura para o Camelódromo98 instalado na 

Praça da Bandeira. Em essência, a elaboração deste novo projeto teve como proposta 

atender a dois objetivos: o primeiro, de adequar o Camelódromo ao decreto que o deu 

origem, com a existência de apenas 240 boxes, recadastrando todos os lojistas de forma que 

todos se submetessem à legislação vigente e não mais comercializassem produtos ilegais; e 

o segundo, de garantir condições seguras e salubres para a permanência dos lojistas no local, 

tendo em vista que suas antigas instalações se deram de maneira pouco planejada.  

Conjunto 46. Imagens da maquete eletrônica do projeto do Novo Camelódromo 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2017 

 
Além de atender a estes dois objetivos relacionados à ação civil pública movida pelo 

Ministério Público, a Prefeitura Municipal aproveitou a oportunidade do projeto para tentar 

promover uma melhor interligação entre a zona oeste com a zona leste da cidade – um 

propósito que existiu ao longo de toda gestão do então prefeito Nelson Bugalho.  

 
98 PREFEITURA apresenta projeto de reformulação do Camelódromo de Presidente Prudente. Fronteira 
Notícias, Presidente Prudente, 13 dez. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/videos/v/prefeitura-apresenta-projeto-de-reformulacao-do-camelodromo-de-
presidente-prudente/6354162/. Acesso em: 08 jan. 2021. 
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Figura 10. Mapa esquemático com destaque à interligação proposta entre a zona oeste com a 
zona leste da cidade através do novo projeto para a Praça da Bandeira 

 

Fonte: Google Maps, editado por Bárbara Scudeller 2021 

 
Como apontado no primeiro tópico desta sessão, há uma segmentação história entre 

estas duas regiões da cidade, antes pertencentes a Vila Goulart e a Vila Marcondes. Tal 

segmentação perdurou ao longo dos anos e até hoje ainda existe na região. O viaduto Tannel 

Abbud, construído nos anos 1980, foi idealizado justamente para tentar melhorar a 

interligação física entre a zona oeste com a zona leste da cidade. A princípio, a construção 

deste viaduto atendeu aos seus objetivos, tendo em vista que criou uma passagem de fluxo 

rápido sob a linha férrea, interligando as duas áreas. Porém, o apelidado “Viaduto da Maffei” 

em parte deixou a desejar à população, porque, ao criar uma via de fluxo rápido 

exclusivamente para os automóveis, ao mesmo tempo criou uma nova barreira física para a 

passagem de pedestres – além da existência da própria linha férrea. Com a presença do 

viaduto e da linha de trem, uma das únicas formas de se acessar a zona leste a partir da Praça 

da Bandeira era através de uma passagem subterrânea99. Na tentativa de reverter esse 

cenário, o projeto para o Novo Camelódromo contou também com a demolição de algumas 

edificações existentes debaixo do viaduto100 para a criação de um boulevard através da linha 

férrea e que seria, ao mesmo tempo, uma prolongação do trecho pedestrianizado da Rua 

 
99 Esta passagem subterrânea é cotidianamente utilizada pelos moradores da zona leste que precisam 
ter acesso ao centro da cidade e presencia um movimento intenso de pedestres durante o início e o 
final do dia. Porém, também costuma ser utilizada como uma espécie de banheiro público por parte 
de alguns moradores em situação de rua que se alojam debaixo do próprio viaduto da Maffei. Devido 
a má visibilidade do entorno para quem está dentro da passagem subterrânea, o local também é 
utilizado como área de prostituição e muito propício para a realização de assaltos e furtos. 
100 IMÓVEIS sob viaduto serão demolidos para reforma do Camelódromo. G1, Presidente Prudente, 
07 mar. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/noticia/2019/03/07/imoveis-sob-viaduto-serao-demolidos-para-reforma-do-
camelodromo.ghtml. Acesso em: 09 jan. 2021. 
PREFEITURA inicia demolição de imóveis sob o viaduto. Fronteira Notícias, Presidente Prudente, 24 
abr. 2019. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/videos/t/todos-os-
videos/v/prefeitura-inicia-demolicao-de-imoveis-sob-viaduto/7565719/. Acesso em: 09 jan. 2021. 
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Tenente Nicolau Maffei. Como é possível observar nas imagens da maquete eletrônica 

disponíveis a seguir, até a mesma identidade visual do projeto do Novo Calçadão foi utilizada 

para a construção deste prolongamento do trecho pedestrianizado da Maffei101. 

Conjunto 47. Imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente existente 
debaixo do Viaduto Tannel Abbud, demolidos em 2019 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2018 
Conjunto 48. Demolição das edificações existentes debaixo do Viaduto Tannel Abbud em 2019 

   

Fonte: Portal G1 Presidente Prudente, 2019, acesso em 2021 
Conjunto 49. Passagem subterrânea para pedestres que dá acesso a zona leste da cidade de 

Presidente Prudente através da Praça da Bandeira 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 

 
101 Cabe aqui lembrar que a ideia de se utilizar de parte da Praça da Bandeira para a construção de um 
prolongamento do Calçadão já existia desde o projeto dos anos 1980 para a praça, sendo apenas 
reiterada por este novo projeto.  
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Conjunto 50. Imagens da maquete eletrônica do novo projeto para o Camelódromo de 
Presidente Prudente. Destaque para o prolongamento do trecho pedestrianizado da Maffei 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2017 
 

Apesar de ter sido lançado em 2017, a efetiva construção do Novo Camelódromo só 

pôde ser iniciada em meados de 2020, tendo em vista que foi precedida de alguns conflitos 

entre os lojistas do antigo Camelódromo, a Prefeitura Municipal e o Ministério Público. Como 

já apresentado anteriormente, não havia – e nunca houve – o interesse por parte do poder 

público do Município em extinguir o Camelódromo da cidade. Inclusive, cabe aqui destacar 

que a sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não obrigou a Prefeitura a 

manter o Camelódromo na Praça da Bandeira, mas que, se assim quisesse, deveria garantir 

condições seguras e salubres para a permanência dos boxistas no local. Portanto, tendo a 

Prefeitura decidido manter a existência do Camelódromo na Praça da Bandeira é que um 

novo projeto foi lançado. Contudo, nem todos os boxistas do Camelódromo entenderam 

dessa forma, a princípio.  

Pelo que pôde ser levantado, isso se deveu basicamente a três fatores, sendo o 

primeiro deles a antiga atuação do então prefeito Nelson Bugalho junto ao Ministério Público. 

Antes de ser eleito prefeito do Município, Nelson Bugalho exercia o cargo de promotor de 

urbanismo e meio ambiente junto ao Estado de São Paulo, atuando principalmente em 

questões relativas à preservação ambiental. Enquanto promotor, Bugalho defendia o 

argumento de que o Camelódromo deveria ser retirado da Praça da Bandeira, tendo em vista 

que os boxistas comprometiam a preservação ambiental de um dos mais antigos pontos 

históricos da cidade. Porém, ao se tornar prefeito do Município, Bugalho assumiu a posição 

de dar continuidade ao antigo entendimento da Prefeitura, o de manter o Camelódromo na 

Praça da Bandeira, e assim o fez. No entanto, a recente posição do então prefeito inspirou 

desconfiança a alguns lojistas, que passaram a duvidar das reais intenções da Prefeitura sobre 

o assunto. Assim, foram necessários muitos esclarecimentos junto aos boxistas para 

convencê-los de que seria dado a eles o direito de permanecerem no local102. 

 
102 NOTA oficial sobre revitalização do camelódromo. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Presidente Prudente, 21 out. 2019. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=47124. Acesso em: 11 jan. 2021. 
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Porque é o seguinte: o atual prefeito [2019], o Nelson Bugalho, ele é promotor de 
justiça. E quando ele estava lá atuando como promotor, ele era promotor de 
urbanismo e meio ambiente. Tudo a ver com essa questão. Ele era radicalmente 
contra o camelódromo. Inclusive ele já veio à público várias vezes nos anos 1990 
e 2000. Manifestar que ele era contra, que ele defendia a volta da Praça da 
Bandeira, que foi o primeiro cartão postal de Prudente, e que ele achava que o 
camelódromo estimulava o contrabando.... Enfim, ele tinha a sua opinião e muitas 
pessoas concordam com ele até hoje. Mas, enfim, o mundo dá voltas. E ele que 
atacava, agora tinha que resolver a situação. [...]. Por que eu contei essa história 
do prefeito-promotor? Eles achavam que o prefeito estava fazendo isso, pedindo 
para eles saírem de lá para executarem a obra, era uma manobra para tirar e 
extinguir o camelódromo, porque lembravam dele como promotor, que era 
contra.... Então, obviamente, os políticos de oposição usavam isso como arma 
para atacar o governo. [...]. Enfim, então foi um clima de tensão horroroso na 
cidade. [Entrevista realizada com o Ex-secretário da Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente]. 
 

Estando esta questão inicial superada, houve divergências quanto ao local para onde 

os boxistas seriam temporariamente remanejados. Diferentemente do que ocorreu nas obras 

do Calçadão, não havia a possibilidade de conciliar a permanência dos lojistas com o 

andamento das obras. Inicialmente, a Prefeitura propôs conciliar ambas as atividades, porém 

a proposta não foi aceita nem pelo Ministério Público nem pelo Tribunal de Justiça. Portanto, 

os boxistas deveriam ser remanejados para outro local por aproximadamente oito meses, 

tempo estimado para a construção do Novo Camelódromo. Assim, o segundo ponto 

dificultador para a execução deste novo projeto foi encontrar um local que atendesse às 

reivindicações dos boxistas e às determinações judiciais. Segundo o Ministério Público, a 

transferência temporária dos boxistas deveria se dar para um local na região central da 

cidade, com cobertura, fácil acesso, banheiros e rede elétrica103. Após o levantamento de 

várias localidades possíveis104, foi estabelecido o consenso de que alguns boxistas seriam 

remanejados para o Terminal Rodoviário Urbano e outros para o Shopping Villa Romana105, 

ambos na área central da cidade.  

A prefeitura precisou encontrar um local provisório, que foi um outro grande 
transtorno, e entrou mais uma vez o Ministério Público na “parada”. Porque a 
primeira solução, e hoje a gente vê que era um absurdo mesmo, mas na época 

 
103 Ibidem 
104 PREFEITURA sugere 5 áreas para boxistas do Camelódromo se instalarem durante reforma da 
Praça da Bandeira. G1, Presidente Prudente, 30 dez. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2019/12/30/prefeitura-sugere-5-areas-
para-boxistas-do-camelodromo-se-instalarem-durante-reforma-da-praca-da-bandeira.ghtml. Acesso 
em: 11 jan. 2021. 
105 O Shopping Villa Romana é um empreendimento privado para o comércio popular localizado no 
quadrilátero central da cidade. Com a reforma do Camelódromo, alguns boxistas foram remanejados 
para lá através de uma negociação entre a Prefeitura Municipal e os proprietários do empreendimento, 
de forma que os boxistas pudessem pagar um preço mais baixo pelo aluguel dos boxes.  
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parecia viável, que era pegar uma das quadras do PUM [Parque de Uso Múltiplo], 
sabe? E colocar os boxistas ali. [...]. E o Ministério Público entrou na “parada” de 
novo dizendo que essa solução não poderia ser encontrada, não poderia ser 
levada adiante. Então, a prefeitura tinha que executar a obra, tinha que tirar eles 
de lá, e ainda tinha que encontrar um lugar para colocá-los. Então olha o tamanho 
do “abacaxi” que estava na mão do prefeito aí da época, o prefeito atual [Nelson 
Bugalho]. No final das contas, encontrou uma solução que eu achei até que bem 
inteligente, que foi pegar o terminal urbano. O terminal urbano ali da Avenida 
Brasil. Ele tem quatro corredores, eles deslocaram os ônibus para dois e deixaram 
dois corredores para os boxistas. É um ponto central, ótimo para eles, porque o 
pessoal desde dos ônibus e já está ali no camelódromo, estimula a movimentação. 
Ficou bom para todo mundo. [Entrevista realizada com o Ex-secretário da 
Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente]. 
 

Porém, tendo encontrado um local possível para a transferência temporária dos 

lojistas, a Prefeitura precisou solucionar uma terceira problemática, que foi a saída dos 

boxistas que não estavam autorizados a permanecer no Camelódromo, tendo em vista que 

não faziam parte dos 240 boxes previstos pelo Decreto nº 16.462/2004. Sob a necessidade 

de acatar a determinação do Tribunal de Justiça, cerca de quarenta boxistas foram notificados 

pela Prefeitura Municipal para deixarem definitivamente o camelódromo106. Apesar de terem 

apresentado resistência para deixarem o local, o Camelódromo foi totalmente interditado no 

dia 18 de dezembro de 2019107, e as obras tiveram início no dia 06 de janeiro de 2020108. 

Conjunto 51. Camelódromo de Presidente Prudente após a saída dos boxistas do local 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2021 

 
106 APÓS determinação judicial, 32 boxistas são notificados para deixar o Camelódromo de Presidente 
Prudente. G1, Presidente Prudente, 21 fev. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/noticia/2019/02/21/apos-determinacao-judicial-32-boxistas-sao-notificados-a-
deixar-camelodromo-de-presidente-prudente.ghtml. Acesso em: 09 jan. 2021. 
107 JUSTIÇA acolhe pedido do MPE e decreta interdição do Camelódromo de Presidente Prudente. 
G1, Presidente Prudente, 18 dez. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/noticia/2019/12/18/justica-acata-pedido-do-mpe-e-decreta-interdicao-do-camelodromo-de-
presidente-prudente.ghtml. Acesso em: 11 jan. 2021. 
108 PREFEITURA dá início à reforma do Camelódromo. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Presidente Prudente, 06 jan. 2020. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=47532. Acesso em: 11 jan. 2021. 
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Conjunto 52. Início das obras do Novo Camelódromo de Presidente Prudente em 2020 

   

Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, acesso em 2021 

 
As obras de construção do Novo Camelódromo transcorreram ao longo de todo o 

ano de 2020 e, até o final da pesquisa que deu origem a este trabalho, as obras na Praça da 

Bandeira ainda não haviam sido concluídas. Como apontado anteriormente, a Prefeitura 

Municipal previa que as obras levariam aproximadamente oito meses para serem finalizadas, 

mas não foi isso o que de fato veio a acontecer. Após dez meses de obras no local, a 

Prefeitura descartou totalmente a possibilidade de conclusão do projeto ainda no final de 

2020109, devido a imprevistos que aconteceram durante a execução das obras110. Sendo 

assim, este trabalho não poderá apresentar aqui os resultados da conclusão do projeto, 

ficando este encargo a futuras pesquisas sobre o tema. 

De qualquer forma, a proposta de desenvolvimento deste tópico foi até aqui 

alcançada, ou seja, a de apresentar os projetos recentemente executados na área central de 

Presidente Prudente – mais especificamente, os projetos idealizados ao longo dos anos 2010 

–, mas sem desconecta-los de suas perspectivas históricas – por isso também a apresentação 

dos primeiros projetos urbanos empreendidos neste mesmo quadrilátero central. Isso se fez 

necessário para darmos aqui mais um passo adiante em direção ao objetivo geral deste 

trabalho: o de buscar compreender os recentes projetos de “revitalização” da área central 

de Presidente Prudente à luz das lógicas econômicas que os possam ter contextualizado. 

Mais especificamente a partir do contexto de implementação de políticas públicas de 

minimização das desigualdades de renda durante o Governo Lula (2003-2010), que 

estimularam fortemente as práticas de consumo por parte dos segmentos populares 

 
109 PREFEITURA de Presidente Prudente revê cronograma e já descarta conclusão da reforma do 
Camelódromo em 2020. G1, Presidente Prudente, 23 nov. 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2020/11/23/prefeitura-de-presidente-
prudente-reve-cronograma-e-ja-descarta-conclusao-da-reforma-do-camelodromo-em-2020.ghtml. 
Acesso em: 13 jan. 2021. 
110 Um exemplo dos imprevistos que aconteceram ao longo das obras foi a necessidade de construção 
de novos boxes aos lojistas do Camelódromo, devido a problemas estruturais nos antigos boxes. Além 
disso ter afetado o orçamento do projeto, esta nova etapa também acabou por estender o cronograma 
previsto para a finalização da obra. 
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brasileiros. Seria então este aumento do consumo pela população de baixa renda um dos 

possíveis fatores que incentivaram o poder público municipal em empreender estes novos 

projetos para o centro? Tendo em vista que a área central de Presidente Prudente é 

predominantemente frequentada pelos segmentos populares, seriam estes novos projetos 

uma tentativa do poder público municipal de atender a novas demandas socioespaciais 

destes segmentos? Quais seriam então estas novas demandas de consumo da população de 

baixa renda mediante a estas políticas públicas? Qual foi o contexto político-econômico que 

possibilitou a implementação destas políticas de facilitação de acesso ao crédito aos 

segmentos populares? Quais foram suas consequências socioespaciais? Estas são algumas 

questões que buscaremos trabalhar para tentar melhor compreender os recentes projetos 

para o centro de Presidente Prudente.  



 109 

  

 

 
  

SE
SS

Ã
O

 0
2.
 



 110 

  



 111 

 

 

 

 

SESSÃO 02. 
 PANORAMA SOCIOECONÔMICO DO GOVERNO LULA (2003-2010) 
 ______________________________________________________________________ 

 

 

Contextos políticos e econômicos da Era Lula 
  

Para compreender um panorama geral acerca do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) é preciso caracterizá-lo a partir dos diferentes perfis de seus dois mandatos. 

Segundo Mattei e Magalhães (2011), meses antes de sua eleição, Lula emitiu a seu eleitorado 

a famosa “Carta aos Brasileiros”, onde assegurava a elite financeira nacional e internacional 

a continuidade dos arranjos macroeconômicos de controle inflacionário do governo anterior, 

o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Curado (2011) aponta que esse 

conservadorismo econômico consistiu no tripé metas de inflação, regime cambial flutuante e 

ajuste fiscal. 

Essas políticas herdadas pelo governo Lula no início de seu primeiro mandato 

consistiam basicamente na desregulação bancária, abertura econômica aos produtos e bens 

do exterior e a redução da participação do Estado na economia – através da privatização de 

parte das empresas estatais. Tais políticas herdadas implicaram em uma crise econômica com 

a qual o governo seguinte precisou lidar. O cenário herdado por Lula logo após a sua posse 

dizia respeito basicamente a um cenário econômico de altas dívidas públicas e um cenário 

social de elevadas taxas de desemprego e baixo poder de compra do salário mínimo. 

Mediante a essa conjuntura, o governo reconheceu que a melhor saída para retomar o 

crescimento econômico seria a de dar continuidade às políticas anteriores e ir fazendo 

pequenos ajustes com o passar dos anos. Nas palavras de Mattei e Magalhães (2011), "fica 

evidente que a política econômica no início do governo Lula não é somente uma 

continuidade como também uma tentativa de aprofundar o uso dos mecanismos ortodoxos 

oriundos da filosofia macroeconômica neoliberal [...]"(p. 139).  

Com a promessa, desde sua campanha, de dar continuidade as políticas econômicas 

herdadas, o eleitorado que elegeu Lula para a Presidência da República em 2002, segundo 

Singer (2009), consistia basicamente de eleitores de alta renda e ensino superior completo – 
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principalmente dos estados do sul e sudeste brasileiro. "Em suma, a base social de Lula e do 

PT [Partido dos Trabalhadores] expressavam as características da esquerda em uma nação 

cuja metade mais pobre pendia para a direita" (SINGER, 2009, p. 90). Foi apenas após três 

anos do início de seu mandato é que Lula começou a ganhar apoio da população de mais 

baixa renda graças a implementação do Programa Bolsa Família (PBF), que garantia uma 

renda mínima – via política pública de transferência de renda – às famílias que comprovassem 

situação de extrema pobreza.  

Em 2004, o PBF recebeu verba de 64% maior e, em 2005, ano do 
"mensalão", teve um aumento de outros 26%, mais do que duplicando 
o número de famílias atendidas, de 3,6 milhões para 8,7 milhões, em dois 
anos. Entre 2003 e 2006, a Bolsa Família viu o seu orçamento multiplicado 
por treze, pulando de R$ 570 milhões de reais para 7,5 bilhões de reais, 
atendendo a cerca de 11,4 milhões de famílias perto da eleição de 2006. 
(SINGER, 2009, p. 91).  

Para Singer (2009), a sensação de que o poder de consumo de bens duráveis e não 

duráveis tinha aumentado dentre a população de baixa renda foi o que garantiu os votos 

necessários a Lula para iniciar o seu segundo mandato presidencial. “Essa ‘sensação' não 

caberia no começo do [primeiro] mandato, marcado por uma política econômica recessiva” 

(SINGER, 2009, p. 91).  

Mattei e Magalhães (2011) complementam a ideia apresentada por Singer (2009) 

quando afirmam que a mudança do perfil da base de apoio ao governo se deu quando 

membros mais ortodoxos do governo – herdados do governo FHC – gradativamente 

deixaram a equipe econômica e puseram de lado uma política econômica mais conservadora 

para colocar em prática uma política econômica mais flexível aproveitando-se do crescimento 

da demanda interna de consumo.  

Parte desta estratégia de política econômica começou a mudar a partir 
de 2005-2006, quando o ministro Palocci [Ministro da Fazenda] e alguns 
de seus principais auxiliares de convicções mais ortodoxas deixaram a 
equipe econômica do governo Lula, ganhando maior consistência em 
2007 com a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). Agora sob o comendo de uma equipe econômica mais 
identificada com o crescimento da demanda interna e aproveitando as 
condições internas e externas favoráveis, adotaram-se alguns 
instrumentos de política econômica mais flexíveis no sentido de 
impulsionar o consumo, ainda que as principais linhas básicas da apolítica 
do período anterior permanecessem em voga. (MATTEI; MAGALHÃES, 
2011, p. 140). 

Ou seja, a partir do momento em que a economia deixou os patamares recessivos, o 

governo gradativamente passou a implementar as alterações que estivessem mais alinhadas 

aos ideais de seu partido – deixando o apoio das classes médias e ganhando os segmentos 
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populares, população que almejava ganhar apoio desde o inicio de suas campanhas 

presidenciais, em 1989. 

Nesse ponto, caba destacar que as políticas públicas que renderam o apoio das 

classes populares – como o Programa Bolsa Família, por exemplo – só foram possíveis graças 

a melhora dos índices econômicos. Segundo Mattei e Magalhães (2011), a demanda do 

mercado externo em importar produtos do setor primário – matérias primas de origem 

agroindustrial – para transformá-las em produtos industrializados em outros países foi o que 

impulsionou boa parte do crescimento econômico do Brasil, já que com o aumento da 

demanda houve também o aumento do preço dos produtos sem que necessariamente a 

produção fosse aumentada. Inclusive, os autores citam que foi justamente este aumento das 

exportações negociadas em dólares que geraram o montante necessário para quitar a dívida 

externa do país ainda em 2007.  

Em grande medida, essa ampliação das exportações ocorreu através do 
aumento das commodities agroindustriais no quantum exportador, 
destacando-se a soja, carnes, açúcar, suco de laranja, etc. Isso 
reposicionou internamente, inclusive, o setor do agronegócio, que 
acabou tendo um papel de destaque no Governo Lula. Assim, pode-se 
dizer que o aumento das exportações, além de gerar os dólares 
necessários ao ajuste das contas externas, transformou-se em uma fonte 
de crescimento da produção e do emprego doméstico em diversos 
setores de atividade (p. 142). 

Como comenta Curado (2011), o período compreendido entre os anos de 2003 e 

2008, o Produto Interno Bruto (PIB) teve uma taxa média de expansão na ordem de 4,2% ao 

ano, o dobro da observada no período anterior – relativa a época do governo do FHC. No 

que diz respeito ao mercado interno, os altos índices comparativos de crescimento 

econômico repercutiram positivamente no mercado de trabalho brasileiro, principalmente no 

que diz respeito ao aumento dos empregos com carteira assinada – trabalho formal – e a 

elevação do valor real do salário mínimo brasileiro. 

Além do aumento das exportações perante um cenário internacional favorável aos 

produtos brasileiros – o que auxiliou a recuperação da economia em um primeiro momento 

–, outro fator que ajudou muito a alavancar os índices de crescimento econômico do país 

foram as políticas de transferência de renda às famílias de baixa renda. Além da criação do 

Programa Bolsa Família, destinado a famílias em condições de pobreza extrema, as políticas 

de transferência de renda também atingiram famílias que não necessariamente se 

encontravam em condições de total miséria econômica. A facilitação de acesso ao crédito 

aos segmentos populares, as chamadas "classes C e D”, por exemplo, também foi um motor 

para o crescimento da economia interna, uma vez que impulsionaram o consumo. Através da 

implementação destas políticas de diminuição das desigualdades de renda, os segmentos 
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populares foram inseridos, mesmo que tardiamente, à atual sociedade de consumidores – 

assunto que será desenvolvido mais adiante. 

Segundo Curado (2011), a economia brasileira ao longo do governo Lula presenciou 

uma explosão do crédito ao consumidor de baixa renda. “Em janeiro de 2003 a relação 

operação de crédito (setores público e privado) /PIB era de 23,94%. Em outubro de 2010 

esta relação atingiu 47,25%” (p. 96), o que claramente demostra a relevância do consumo 

para a alavancagem da econômica brasileira. Inclusive, também segundo o autor, o aumento 

do consumo por parte dos segmentos populares foi extremamente importante inclusive para 

a recuperação econômica do país após a Crise de 2008, momento em que os gastos com o 

consumo evitaram uma retração mais profunda da economia. 

Ou seja, como síntese, é possível dizer que o cenário do segundo governo lulista foi 

bem distinto com relação ao primeiro. Enquanto o segundo foi marcado por seu populismo 

perante as classes de baixa renda via políticas públicas de distribuição de renda – e estímulo 

ao consumo –, aumento do salário mínimo real e crescimento dos índices de trabalho formal, 

o início do seu primeiro governo foi marcado por seu conservadorismo econômico, herança 

das políticas macroeconômicas neoliberais do governo FHC – ideal político-econômico que 

foi gradativamente se alterando a medida em que a economia apresentava sinais de melhora 

e se vislumbrava também a possibilidade de existência de um segundo mandato presidencial. 

 

 

Modificações na estrutura social-econômica brasileira 
 

Os períodos presidenciais que antecederam a Era Lula costumam ser considerados a 

porta de entrada do modelo neoliberal na política brasileira. Segundo Chaui (2013), os anos 

entre 1990 e 2002 em que estiveram a frente da Presidência da República Fernando Collor 

de Mello e Fernando Henrique Cardoso foram os anos deram início e consolidaram o 

neoliberalismo no Brasil. Ao longo desse período, a política do país estava embasada em 

uma forte intervenção do Estado Brasileiro no sentido de cortar fundos públicos destinados 

ao financiamento de bens e serviços sociais. Segundo os ideais neoliberais, o crescimento da 

dívida pública era, em grande parte, responsabilidade dos encargos sociais destinados aos 

trabalhadores assalariados – e por isso a gestão do fundo público deveria ser modificada em 

prol da recuperação da economia. Nas palavras de Chaui (2013), o ideal neoliberal se originou 

da seguinte forma:  

[...] em meados dos anos 1970, quando o déficit fiscal do Estado e a 
estagflação abriram uma crise no capitalismo, que os ideólogos 
conservadores ofereceram uma suposta explicação para ela: a crise, 
disseram eles, foi causada pelo poder excessivo dos sindicatos e dos 
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movimentos operários, que pressionaram por aumentos salariais e 
exigiram o aumento dos encargos sociais do Estado. Teriam, dessa 
maneira, destruído os níveis de lucro requeridos pelas empresas, 
desencadeado processos inflacionários incontroláveis e provocado o 
aumento colossal da dívida pública. (p. 124). 

Aplicado à realidade brasileira da década de 1990, a solução para esta "crise do 

capitalismo" foi a justificativa, segundo a autora, para o governo brasileiro da época 

direcionar o capital do fundo público para o fundo financeiro e privatizar boa parte das 

empresas públicas. A ideologia neoliberal afirma que o espaço público deve ser reduzido ao 

máximo enquanto a esfera privada deve ser aumentada, pois ela seria a portadora da 

racionalidade necessária para o melhor funcionamento da sociedade. No Brasil, ela se 

consolidou “com o discurso da modernização, no qual modernidade significava apenas três 

coisas: enxugar o Estado [...], importar tecnologias de ponta e gerir os interesses da finança 

nacional e internacional” (p. 127). 

Como consequência social a essa realidade política neoliberal, o trabalho tende a ser 

precarizado – via desarticulação sindical e extinção das garantias trabalhistas – e a prestação 

de serviços passa a ser terceirizada – via criação de pequenas unidades empresariais. 

Mediante o desejo de reduzir os gastos com encargos trabalhistas, a mão de obra assalariada 

passa a ser gradativamente substituída pela tecnologia da automação, reduzindo a 

necessidade de trabalhadores e criando condições de um desemprego estrutural. Para Chaui, 

quando essa realidade neoliberal começou a despontar no Brasil, os eleitores passaram a 

reivindicar “por uma nova forma de gestão do fundo público, na qual a bússola é a defesa 

dos direitos sociais” (p. 128). Eis que tem início a Era Lula. 

Como comentado no tópico anterior, apesar do governo Lula ter começado com a 

promessa de dar continuidade as políticas macroeconômicas herdadas do governo anterior, 

assim que a economia começou a dar sinais de melhora, foram implementadas políticas 

públicas de transferência de crédito às famílias de mais baixa renda como uma forma de 

estimular ainda mais o crescimento da economia através do aumento do mercado interno. A 

partir desse cenário, famílias puderam ter acesso a bens de consumo duráveis que antes 

dessas políticas distributivas não seria possível. Com isso, começou a surgir a discussão no 

país sobre o possível surgimento de uma nova classe social no Brasil. 

Quanto a isso, Chaui (2013) chama atenção ao semelhante cenário observado no 

contexto europeu nas décadas de 1950 e 1960. No período fordista europeu, em que a 

produção de produtos em série produzia uma quantidade massiva de bens duráveis a um 

baixo custo, era comum observar a população de baixa renda tendo acesso a tais bens. Outro 

contexto regional favorável a tais práticas era a existência de um Estado do Bem-Estar Social, 

em que os fundos públicos eram aplicados na garantia dos direitos sociais então 

reivindicados. No entanto, mesmo neste contexto favorável ao consumo por parte das 
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famílias de baixa renda, não se chegou a cogitar o surgimento de uma nova classe social 

europeia – apesar de ser exatamente isso o que começou a ser sugerido no Brasil ao longo 

da Era Lula. 

"[...] não passaria pela cabeça de ninguém dizer que os trabalhadores 
europeus haviam ascendido à classe média. Curiosamente, é o que se diz 
hoje dos trabalhadores brasileiros, após dez anos de políticas contrárias 
ao neoliberalismo." (CHAUI, 2013, p. 123). 

Para a autora, como o povo brasileiro tem a dificuldade de entender que possa existir 

uma classe trabalhadora que não necessariamente tenha que ser considerada em situação de 

extrema necessidade de recursos materiais, cogitou-se o surgimento de uma chamada "nova 

classe média". O que de fato ocorreu foi apenas o crescimento de uma classe trabalhadora 

assalariada com acesso a bens de consumo, possibilitado por meio das políticas públicas de 

distribuição de renda e facilitação de acesso ao crédito – para o financiamento de suas 

compras. Ou seja, uma ampliação de acesso ao consumo e não uma ascensão social. Pois 

continuam existindo diferenças substanciais entre essa classe de baixa renda e as classes 

médias: diferenças quanto ao grau de escolaridade e habilidades tecnocientíficas. 

Souza (2012) afirma que a gênese atual do entendimento de classe está em sua origem 

sociocultural e não econômica. É por isso que, para o autor, tanto o ponto de vista liberal – 

associado a renda – quanto o ponto de vista marxista – associado ao local de produção – a 

definição de classe já não pode mais ser usada para explicar a realidade atual. A dificuldade 

de percepção é que apenas a transferência de bens é facilmente notável, enquanto que a 

transferência de valores imateriais – ligados a cultura e a educação – costumam passar 

despercebidos. Para ilustrar essas transferências imateriais que definem as classes sociais, o 

autor cita o seguinte exemplo: 

[...] mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os 
filhos só terão a mesma vida privilegiada dos pais se herdarem também 
o "estilo de vida", a “naturalidade" para se comportar em reuniões 
sociais, o que é aprendido desde tenra idade na própria casa com amigos 
e visitas dos pais, se aprenderem o que é "de bom tom”, se aprenderem 
a não serem "over” na demonstração de riqueza como os novos ricos e 
emergentes etc. (p. 24) 

No que tange a classe média efetivamente, a sua "riqueza" está diretamente 

relacionada ao capital cultural reproduzido e apreendido cotidianamente dentro do universo 

da vida privada – e por isso imperceptível – através de uma identificação afetiva por quem se 

tem por perto. É natural, por exemplo, uma criança de classe média crescer vendo "o pai 

lendo jornal, a mãe lendo um romance, o tio falando inglês fluente, o irmão mais velho 

ensinando os segredos do computador brincando com jogos" (SOUZA, 2012, p. 24). 

Justamente por esse processo de transmissão cultural ser apenas ensinado e apreendido por 

um grupo muito restrito de integrantes é o que o caracteriza como privilégio de classe. "Essa 
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herança da classe média, imaterial por excelência, é completamente invisível para a visão 

economicista dominante do mundo" (p. 24). 

Então, se o acesso a esse capital cultural é obtido apenas através de uma identificação 

afetiva entre os entes familiares, segundo Souza (2012), uma pessoa apenas poderá ser 

considerada da mesma classe social se herdar também o estilo de vida de sua classe – além 

do poder econômico. Assim, a definição de classe não pode ser dada apenas por critérios 

quantitativos, mas sobretudo por seus critérios qualitativos. 

Sendo impossível adentrar a uma classe social mais alta sem já pertencer a ela, o único 

fator de aproximação possível é através do consumo.  É nisso que consiste, segundo Souza 

(2012), a busca pelas classes médias por distinção social através do consumo – uma forma de 

distanciá-la dos segmentos populares e aproximá-la das classes sociais dominantes. É 

justamente por essa busca falaciosa de ascender socialmente através de um alto poder de 

compra – e não necessariamente de uma alta renda – é que se costuma erroneamente afirmar 

o surgimento de uma “nova classe média” no Brasil.  

Para Souza, o que se costuma chamar de “nova classe média” é, segundo o autor, 

uma classe social de baixa renda que conseguiu alcançar um padrão de consumo semelhante 

ao das classes médias – de fato – através da transmissão do chamado “capital familiar”, que 

consiste na transmissão do valor do trabalho dentro da esfera familiar. O autor destaca que 

essa chamada “nova classe média” deveria ser chamada de “nova classe trabalhadora” 

devido a sua capacidade de suportar duplas jornadas de trabalho – ou jornadas de trabalho 

e estudo – para ter chances de uma aparente ascensão social através do aumento de seu 

potencial de compra. 

Nossa pesquisa mostrou que essa classe conseguiu seu lugar ao sol à 
custa de extraordinário esforço: à sua capacidade de resistir ao cansaço 
de vários empregos e turno de trabalho, à dupla jornada na escola e no 
trabalho, à extraordinária capacidade de poupança e de resistência ao 
consumo imediato [...]. (SOUZA, 2012, p. 50). 

Acrescido a essa transmissão do capital familiar, que consiste na crença do valor ético 

do trabalho, é possível citar também as políticas públicas de transferência indireta de renda 

– anteriormente citada neste trabalho – como um fator complementar que contribui a esse 

aumento de potencial de compra e a confusão de se associar essa “classe trabalhadora” às 

classes médias brasileiras. Apesar de estar inserida em um sistema econômico como 

consumidora crescente de bens duráveis e de serviços – que antes eram exclusividade das 

classes médias e altas – essa classe não pode ser considerada como ascendente socialmente, 

pois não é possível obter o mesmo capital cultural das classes médias e o mesmo capital 

econômico característico das classes altas. Por mais que se tenha melhor acesso ao consumo, 

os seus valores como classe popular não se alteraram – “ela é ‘comunitária’ e não 

‘individualista’, por exemplo, nas suas escolhas” (SOUZA, 2012, p. 49). 
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 O trabalho desenvolvido por Pochmann (2014) em certa medida dá continuidade a 

discussão de Souza (2012) e reitera o equívoco da ideia do surgimento de uma nova classe 

social. O autor aponta que, com o passar do tempo e da melhor compreensão das 

implicações das políticas de distribuição de renda e de crédito, ficou evidente o simplismo e 

a fragilidade argumentativa quanto ao surgimento de uma nova classe social no Brasil. Para 

embasar a sua compreensão quanto ao que realmente houve foi apenas a inserção tardia dos 

segmentos populares ao consumo de massa – e não o surgimento de uma nova classe – o 

autor dedica boa parte do seu trabalho a compreensão do que foram essas políticas públicas 

de ampliação de acesso ao crédito e as suas implicações na alteração do padrão de consumo 

por parte desses segmentos sociais de baixa renda.  

O primeiro fator apresentado é a política pública de desconcentração de renda como 

forma de estimular o crescimento econômico. Como anteriormente comentado, a partir do 

momento em que o governo Lula passou a experimentar a recuperação da economia 

brasileira após dar continuidade as políticas macroeconômicas herdadas do governo FHC, o 

Estado passou a atuar fortemente no sentido de criar programas sociais de distribuição de 

renda – como é o caso do Programa Bolsa Família, por exemplo. Mas a partir do segundo 

mantado presidencial da Era Lula, o governo também passou a criar outras políticas públicas 

que não necessariamente estariam destinadas às famílias em condições de extrema pobreza, 

mas sim a famílias que possuíam uma renda básica e que em alguma medida já estavam 

inseridas no mercado de trabalho, mas tinham dificuldades de comprovar sua renda. Com 

dificuldades quanto a sua comprovação de renda – em grande medida ligada ao trabalho 

informal – essas famílias também tinham dificuldades de ter acesso a contas bancárias e 

consequentemente a aprovação de crédito em tais bancos. Sendo assim, uma das principais 

políticas públicas que viabilizaram o acesso ao consumo pela população de baixa renda foi a 

política de inclusão bancária desses segmentos.  

O tripé formado pela Bolsa Família, pelo salário mínimo e pela expansão 
do crédito, somado aos [...] programas específicos, resultaram em uma 
diminuição significativa da pobreza a partir de 2004, quando a economia 
voltou a crescer e o emprego a aumentar. (SINGER, 2009, p. 93). 

Pochmann (2014) destaca que, por não terem contas bancárias, a população de baixa 

renda sequer tinha acesso a possibilidade de endividamento para o consumo – via crédito. 

Ou seja, o seu acesso a bens duráveis de mais alto custo estava prejudicado, pois não seria 

possível a compra de tais bens se não fosse a partir do parcelamento de seu valor total. "Por 

meio do endividamento, as famílias podem antecipar para o momento presente o poder 

aquisitivo necessário para a aquisição de bens e serviços, o que tornou possível a 

modernização no padrão de consumo" (p. 98). Foi assim que o governo atuou no estímulo a 

criação de contas bancárias básicas com nenhuma – ou baixa – taxa de manutenção. Assim, 

mesmo sem comprovação formal de renda e sem renda elevada, famílias inteiras poderiam 

ter acesso ao financiamento de suas compras.  
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É claro que o setor bancário também era um grande interessado neste tipo de 

financiamento. Familiarizados a movimentar grandes quantias, o empréstimo de valores para 

a compra de bens de consumo duráveis – tal como computadores, geladeiras, fogões, 

celulares... – não representava um grande risco para os bancos. No entanto, com uma baixa 

renda e/ou sem grandes garantias de pagamento, os juros cobrados por tais empréstimos 

acabavam sendo mais altos – uma negociação vantajosa para o sistema bancário.  

Por força de ocupações descontínuas e remunerações insuficientes, os 
segmentos constitutivos da base da pirâmide social de muitos países 
permaneciam deslocados das oportunidades do endividamento para o 
acesso ao consumo, sobretudo de bens e serviços de maior valor unitário. 
Dessa forma, a inclusão no consumo de bens não duráveis, como os de 
grifes, e duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, permanecia 
postergada. Foi nesse contexto que a terceirização no interior dos bancos 
e a operacionalização dos correspondentes bancários favoreceram o 
desenvolvimento de atividades de baixo retorno e maior custo e risco, 
destinadas especialmente aos segmentos de baixa renda. (POCHMANN, 
2014, p. 84). 

Outra estratégia adotada pelos bancos é adoção do crédito consignado aos 

aposentados. Segundo Singer (2009), o crédito consignado também fez parte de iniciativas 

oficiais do governo que tinham por objetivo expandir o financiamento popular. Esse tipo de 

crédito permitia aos bancos descontar parte do valor do empréstimo mensalmente direto da 

folha de pagamento do aposentado. Assim, era garantida ao banco uma forma de 

pagamento – o que possibilitava ao aposentado conseguir uma taxa de juros mais reduzida.  

Criado em 2004, o crédito consignado permitiu aos bancos descontar 
empréstimos em parcelas mensais retiradas diretamente da folha de 
pagamento do assalariado ou do aposentado. A redução do risco 
decorrente do pagamento garantido acarretou uma queda em quase 
treze pontos percentuais da taxa de juros, e, em 2005, depois de crescer 
quase 80%, o crédito consignado colocava em circulação dezenas de 
bilhões de reais, uados, em geral, para o consumo popular. (SINGER, 
2009, p. 93). 

Uma segunda questão que acabou contribuindo para a ampliação do acesso ao 

consumo por parte dos segmentos de baixa renda, mas que não necessariamente fez parte 

de uma política pública estatal, foi a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. "[...] 

segundo os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED Seade/Dieese), a proporção 

de mulheres que participavam do mercado de trabalho passou de 43% em 1990 para 55% 

em 2005" (TORRES; BICHIR; CARPIM, 2006). Segundo Torres, Bichir e Carpim (2006), a 

participação da mulher no mercado de trabalho implicou na mudança do papel da mulher 

nas tomadas de decisão sobre o orçamento doméstico, que antes estava fortemente 

condicionada pelas escolhas do marido. No entanto, os autores ainda destacam que essa 
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mudança não implicou na saída dessas famílias de baixa renda de sua condição de pobreza, 

apenas alterou o processo de decisão quanto as escolhas dos gastos domésticos.  

Complementarmente a participação da mulher no mercado de trabalho, os autores 

apontam também a constante redução da taxa de fecundidade. Este dado é importante 

porque a redução do número de pessoas dentro da estrutura familiar implica 

consequentemente na redução dos gastos totais com saúde, alimentação, moradia, etc. Com 

a redução dos gastos básicos para a subsistência, há mais espaço no orçamento doméstico 

para a aquisição de bens e serviços. O gráfico a seguir mostra exatamente a direta correlação 

existente entre o aumento da taxa de ocupação das mulheres e a diminuição do número de 

membros por família. 

Gráfico 1. Número de membros aa família e número de mulheres no mercado de trabalho 

 

Fonte: (POCHMANN, 2014) 

 
Segundo Torres, Bichir, Carpim (2006) e também Pochmann (2014), um terceiro e 

último ponto que contribuiu para o aumento do consumo é mudança dos preços relativos 

dos bens de consumo. Isso não significa dizer que o preço absoluto dos produtos tenha 

caído, mas sim que o seu valor não acompanhou a alta da inflação – principalmente no que 

diz respeito a produtos como eletrodomésticos, vestuário, alimentação e cuidados pessoais, 

como é possível observa no gráfico a seguir. 

Gráfico 2. Variação dos preços em relação ao índice geral de preços entre 1995 e 2012. 

 

Fonte: (POCHMANN, 2014). 
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Associado a diminuição do preço real de tais produtos, também houve mais um fator 

a que levado em consideração: o aumento do valor real do salário mínimo – o que veio a 

potencializar ainda mais o poder de compra dos segmentos de baixa renda. Segundo 

Pochmann (2014), o aumento real do salário mínimo se deu devido às negociações coletivas 

dos sindicatos dos trabalhadores junto a suas empresas – cabendo destacar aqui o estímulo 

ao fortalecimento das forças sindicais por parte do governo ao longo da Era Lula. Assim, os 

sindicados conseguiram reivindicar o reajuste dos salários de acordo com a inflação, ainda 

acrescido de parte dos ganhos de produtividade. 

De forma geral, toda essa somatória de fatores contribuiu para a inserção tardia dos 

segmentos populares ao consumo de bens duráveis. Se não fosse pela implementação 

dessas políticas públicas de inclusão bancária, de aumento do salário real, de diminuição do 

preço relativo dos produtos industrializados e da inserção da mulher no mercado de trabalho, 

o acesso a esse tipo de consumo provavelmente ainda continuaria sendo uma prática restrita 

as classes médias e altas. 

Porém, cabe novamente lembrar que essa possibilidade de acesso ao consumo em 

massa de bens duráveis – segundo Torres, Bichir e Carpim (2006) – não significou a 

diminuição da pobreza urbana, apenas significou a modificação dos conteúdos a ela 

associados. Famílias que antes não conseguiam consumir produtos industrializados de mais 

alto custo, agora podem consumi-los. Os autores denominam esse novo status de pobreza 

como uma “pobreza ‘diferente’ em termos dos conteúdos a ela associados” (p. 20).   

Por fim, quanto a esses novos conteúdos associados a pobreza, é interessante notar 

a crítica feita por Lautier (2014) quanto a essas políticas de redistribuição de renda aos 

segmentos populares. Segundo o autor, tais políticas não podem ser pensadas como 

políticas de combate a pobreza à medida que não são pensadas como tal. Possibilitar o 

consumo a população de baixa renda, não os tiram de sua condição de pobreza justamente 

porque o que a define não é uma condição simplesmente econômica. Como discutido no 

tópico anterior, as classes sociais são melhor definidas pela transmissão de um capital cultural 

e familiar mais do que pela transmissão de um capital econômico. À medida em que as 

políticas de distribuição de renda não generalizam o acesso à educação, à escolarização dos 

pobres, a um sistema de saúde minimamente satisfatório e à construção de uma infraestrutura 

sanitária básica nos bairros periféricos, não é possível dizer que tais políticas sejam medidas 

de combate a pobreza urbana – e sim políticas de sua manutenção via despolitização do que 

a constitui. 

 Toda a discussão trazida até aqui servirá, mais adiante, para se compreender as 
diferenças existentes entre as mudanças de um padrão de compra e as mudanças de um 
perfil de consumo. Ambos estão fortemente associados, mas cabe aqui o cuidado de se 
destacar suas diferenças – pelo menos sob o ponto de vista deste trabalho. As mudanças de 
um padrão de compra estão associadas ao conteúdo do que se compra. As políticas de 
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ampliação de acesso ao crédito possibilitaram a população de baixa renda a compra de 
produtos de maior valor agregado, que não conseguiriam ser adquiridos se não pelo 
parcelamento do valor total da compra. Com isso, os segmentos populares puderam usufruir 
de um potencial de compra semelhante ao das classes médias e altas – daí o surgimento da 
hipótese equivocada quanto ao surgimento de uma “nova classe média”. Contudo, a 
aproximação dos segmentos populares às classes médias – pelo menos do ponto de vista do 
consumo – não se restringiu a semelhança dos tipos de produtos comprados, mas também a 
forma como estes produtos passaram a ser consumidos. Daí também a alteração de seu perfil 
de consumo. Semelhante às classes médias e altas, a população de baixa renda pôde ser 
inserida em uma nova forma de experienciar suas práticas de consumo – ou seja, como se 
compra. Esta aproximação de consumo entre classes implicou também na inserção dos 
segmentos populares no consumo do espaço, e não mais apenas ao consumo no espaço. 
Este será o assunto desenvolvido na próxima sessão deste trabalho. Mas, para aprofundarmos 
o entendimento desta questão, cabe antes apresentarmos um outro aspecto: a inserção dos 
segmentos populares na sociedade de consumidores por via destas políticas de ampliação 
do acesso ao crédito. É sobre isso que se tratará o tópico a seguir. 

 

 

A sociedade de consumo e sua vida à crédito 
 

Como discutido no tópico anterior, houve uma série de fatores que levaram a inserção 

– mesmo que tardia – dos segmentos sociais brasileiros de baixa renda no consumo de massa. 

Houve, além de um posicionamento político em esfera nacional de facilitação do acesso ao 

crédito e financeirização das compras da população de baixa renda via inclusão bancária, 

também um conjunto de efeitos positivos sobre o nível de renda das famílias que levaram a 

esse aumento do consumo – como por exemplo, a queda nos níveis de desemprego, a 

redução do tamanho médio das famílias, o aumento da inserção das mulheres no mercado 

de trabalho e a elevação do salário mínimo. Ou seja, além de uma política pública favorável 

a levar o acesso ao crédito à população de baixa renda, também existiu uma conjuntura de 

circunstâncias favoráveis para que isso se concretizasse, como de fato se concretizou – apesar 

de isso não ter significado uma mudança de classe social por parte desses segmentos, visto 

que classe social não se define pela renda. 

Dando continuidade a essa ideia, o que gostaríamos de abordar neste tópico é uma 

esfera contextual ainda maior do que a brasileira, a fim de mostrar que, apesar desse trabalho 

tomar como objetivo geral estudar possíveis correlações entre as lógicas econômica 

brasileiras de estímulo ao consumo e os recentes projetos urbanos de intervenções em 

espaços públicos de áreas centrais de um estudo de caso em específico, reconhecemos que 

estas políticas nacionais brasileiras fazem parte de uma conjuntura socioeconômica ainda 

maior, que não só transformaram as relações sociais como também os espaços onde essas 
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relações tomam materialidade. Para isso, entender de forma mais ampla como que o 

consumo reorganizou a sociedade atual é um passo importante para posteriormente 

buscarmos entender como que essas novas relações moldaram o espaço urbano – através de 

um estudo de caso.  

Segundo Bauman (2008), a sociedade passou por uma significativa transformação na 

transição do século XIX para o século XX, que consistiu na passagem, do que ele chamou, 

de “sociedade de produtores” para uma “sociedade de consumidores”. Para o autor, essas 

duas formas de se estabelecerem relações sociais são entendidas como opostas, justamente 

pelos aspectos basilares que as constituem: em uma, as relações de produção, e em outra, 

as relações de consumo. 

Até o final do século XIX, o que estruturava a sociedade eram as relações que seus 

membros estabeleciam com a produção de suas condições de subsistência no mundo. Por 

isso, por exemplo, os membros dessa sociedade de produtores tinham uma forte relação 

com a ética do trabalho – o que é diferente de ter uma relação apenas com o trabalho em si. 

Seus membros encaravam as suas relações com o trabalho a partir de um ponto de vista 

moral. A prática do trabalho era tida como moralmente importante para a construção do 

homem no mundo. Por isso, como destaca Bauman (2008), esses sujeitos tinham a 

capacidade de tolerarem trabalhos pesados e uma rotina extremamente monótona, com o 

objetivo de interiorizarem um certo grau de amor ao trabalho, fosse ele interessante ou não. 

[...] a obediência às ordens e a conformidade à regra, a admissão da 
posição atribuída e sua aceitação como indiscutível, a tolerância a 
trabalhos perpetuamente pesados e a submissão a uma rotina monótona, 
a disposição de adiar a satisfação e a aceitação resignada da ética do 
trabalho (significando, em resumo, o consentimento em trabalhar por 
amor ao trabalho, fosse ele importante ou não) eram os principais 
padrões comportamentais treinados e ensaiados com ardor por esses 
membros, na expectativa de que fossem aprendidos e internalizados. 
(BAUMAN, 2008, p. 72, grifo nosso). 

Sendo essa sociedade de produtores ainda composta predominantemente por 

trabalhadores industriais, era preciso que o trabalhador do chão de fábrica, forçado a cumprir 

uma longa jornada de trabalho estando exposto a um ambiente fabril extremamente 

insalubre, visse em seu trabalho um valor moral – um valor para além do trabalho em si. Mas 

essa visão não era algo natural para esses trabalhadores, havia uma construção social para 

que essas condições e relações com o trabalho fossem minimamente suportáveis – o que 

Bauman (2008) chamou de “controle dos corpos”. Na sociedade de produtores, era 

extremamente importante que os corpos dos membros dessa sociedade fossem controlados 

à medida em que os seus espíritos fossem silenciados, adormecidos e desativados. 
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Nesta sociedade de produtores, o trabalho, e não o consumo, era o que assumia o 

papel estruturador da sociedade. É claro que as relações de compra e venda de mercadorias 

se faziam presentes nessa sociedade, mas o seu papel era muito diferente do significado que 

passou a assumir hoje em nossa sociedade de consumidores. Como apontado por Costa 

(2004), consumir nos séculos XVII, XVIII e XIX tinha uma conotação totalmente diferente do 

consumir no século XX e XXI. Na antiga sociedade de produtores, o consumo servia quase 

que exclusivamente ao atendimento das necessidades básicas e de subsistência de seus 

membros. As práticas de consumo também não eram realizadas com tanta frequência se 

comparadas às que hoje estamos habituados. Segundo Bauman (2008), o consumo realizado 

nessa sociedade de produtores tinha o foco no longo prazo, o ideal de consumo era o de 

que as mercadorias compradas durassem o máximo de tempo possível – de preferência, 

inclusive, que pudessem ser herdadas por gerações. Sendo assim, um fator importante era 

avaliar o quão sólido e durável essas mercadorias poderiam ser, uma vez que a compra de 

mercadorias extremamente duráveis significava segurança e estabilidade aos seus 

compradores. A segurança que as posses dessas mercadorias traziam aos seus compradores 

era tamanha que passava a ser, inclusive, um grande motivo de orgulho, chegando ao ponto 

de serem socialmente exibidas sempre que possível.  

Apenas bens de fato duráveis, resistentes e imunes ao tempo poderiam 
oferecer a segurança desejada. Só esses bens tinham a propensão, ou ao 
menos a chance, de crescer em volume, e não diminuir – e só eles 
prometiam basear as expectativas de um futuro seguro em alicerces mais 
duráveis e confiáveis, apresentando seus donos como dignos de 
confiança e crédito. [...]. Os lucros e benefícios da exibição aumentavam 
de maneira proporcional ao grau de solidez, permanência e 
indestrutibilidade evidente nos bens exibidos. Metais nobres e joias 
preciosas, objetos favoritos de exibição, não iriam oxidar e perder o 
brilho, sendo resistentes aos poderes destrutivos do tempo; graças a 
essas qualidades, representavam a permanência e a confiabilidade 
contínua. (BAUMAN, 2008, p. 43, 44). 

Toda essa segurança, estabilidade, durabilidade e foco no consumo de mercadorias 

extremamente duráveis que, inclusive, poderiam perpassar gerações, fez sentido para a 

sociedade sólido-moderna de produtores. Trazer essa breve digressão sobre o significado 

do consumo no século XIX é importante para entender melhor a sociedade em que vivemos 

como o extremo oposto a essa sociedade de produtores. Atualmente, o foco no consumo de 

longo prazo, na estabilidade e na durabilidade das mercadorias não representam mais os 

valores de consumo na nossa sociedade. 

A partir do século XX, as práticas de consumo mudaram de significado. Na sociedade 

de consumidores, a compra e venda de mercadorias deixaram de representar o simples 

atendimento das necessidades básicas de manutenção da vida. O consumo na sociedade de 

consumidores passou a assumir o papel estruturante dessa sociedade. Enquanto na 
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sociedade de produtores, o valor moral do trabalho servia para estruturar as relações de seus 

membros com o mundo, na sociedade de consumidores, foi o consumismo que passou a 

assumir esse papel. Nas palavras de Bauman (2008), o consumo é a “principal força 

propulsora e operativa da sociedade [...]. O ‘consumismo’ chega quando o consumo assume 

o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. “ (p. 41). 

Costa (2004) lembra o quanto o aumento da produtividade industrial influiu na 

transformação da noção de trabalho. Durante a sociedade de produtores, os trabalhadores-

produtores desempenhavam um trabalho de caráter artesanal. A noção de trabalho estava 

vinculada ao ato do produtor produzir a sua própria mercadoria. O produtor era o detentor 

do conhecimento do processo de produção. Fato que mudou com a produção industrial de 

larga escala. Segundo Costa (2004), a sociedade converteu o homo faber em animal laborans, 

convertendo a noção de trabalho em labor. O homo faber transformava a matéria bruta para 

dar origem a objetos que deixassem a sua marca no mundo. Os objetos eram produzidos 

para uma longa durabilidade – desejava-se que os objetos fossem representativos da ideia 

de permanência e de estabilidade.  A conversão do homo faber em animal laborans fez cair 

por terra estes valores. “A utilidade deixou de ser um fim em si, ou seja, deixou de ser o valor 

que legitimava o esforço humano para fabricar artefatos que sobrevivessem aos artífices” 

(COSTA, 2004, p. 134). Com a passagem da noção de trabalho em labor, o consumo deixou 

de atender a uma demanda física-material para atender a uma demanda social-cultural. “A 

subordinação do princípio da utilidade ao da felicidade” (Ibidem, p. 134, grifo do autor) 

A sociedade de consumo se caracteriza por uma cultura “agorista” – e não de longo 

prazo –, que visa o consumo imediato e rapidamente substituível, com uma enorme pressa 

em adquirir, descartar e substituir. Para dar conta dessa enorme quantidade de produtos que 

precisam ser rapidamente produzidos, consumidos e descartados, a sociedade de consumo 

precisa trabalhar com uma lógica massiva de produção de ideias e mercadorias. Para 

conseguir dar conta desse volume massivo de consumo, os produtos precisam ser criados 

antes mesmo que se possa dar uma função a eles. Somente a produção massiva de ideias de 

produtos consumíveis pode assegurar que alguns produtos sejam de fato interessante para 

o consumo e que possam ser efetivamente lançados no mercado. Sem essa constante 

produção de ideias e produtos, não há como sustentar um consumo massivo.  

Porém, produzir em excesso significa também descartar em excesso. Bauman (2008) 

chama a atenção ao fato de que a cultura do consumo, a cultura do excesso, também é a 

cultura do desperdício. Nem todas as ideias e produtos criados a partir delas são de fato 

aproveitáveis. Assim, o seu destino final é o descarte, mais cedo ou mais tarde. 

Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, compulsões e 
vícios, assim como oferecer novos mecanismos de motivação, orientação 
e monitoramento do consumo humano, a economia consumista tem de 
se basear no excesso e no desperdício. [...]. Na economia consumista, a 
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regra é que primeiro os produtos apareçam (sendo inventados, 
descobertos por acaso ou planejados pelas agências de pesquisa e 
desenvolvimento), para só depois encontrar suas aplicações. Muitos 
deles, talvez a maioria, viajam com rapidez para o depósito de lixo, não 
conseguindo encontrar clientes interessados, ou até antes de começarem 
a tentar. (BAUMAN, 2008, p. 53, 54). 

Este processo de produção em larga escala – tanto de ideias quanto de produtos – e 

consumo em massa não são processos originados na sociedade de consumo, mas do 

processo capitalista de reprodução e acumulação do capital – contexto no qual a sociedade 

de consumo se insere. Harvey (2005) trabalha com a ideia de que o progresso da acumulação 

de capital se baseia em três fundamentos basilares. O primeiro deles é a existência de um 

excedente de mão de obra – que pode ser criado pelo estímulo ao crescimento populacional, 

através da criação de correntes migratórias, e/ou por meio estímulo a inovações da força de 

trabalho que possa criar uma massa de desempregados capazes de constituir uma massa de 

mão de obra excedente. O segundo fundamento é o da criação de meios de produção 

inovadores que possam acompanhar a velocidade exigida pelo capital que precisa ser 

rapidamente reinvestido. E o terceiro – e importante para melhor entender a sociedade de 

consumidores – é a “existência de mercado para absorver as quantidades crescentes de 

mercadorias produzidas” (p. 43). Sem a existência desses três fatores não há a possibilidade 

de acumulação de capital. 

Seguindo o raciocínio da acumulação de capital, Harvey (2005) acrescenta a ideia 

quanto ao aumento de mercadorias produzidas, destacando ser útil elaborar um novo nível 

de demanda efetiva capaz de aumentar a absorção dos produtos produzidos. Dentre os 

fatores citados para esse aumento de capacidade de absorção está a criação de “novos 

desejos e novas necessidades”. 

A criação de novos desejos e novas necessidades, desenvolvendo novas 
linhas de produtos (os automóveis e os bens eletrônicos são excelentes 
exemplos do século XX), e a organização do consumo, para que se torne 
“racional” em relação ao processo de acumulação (por exemplo, a 
demanda da classe trabalhadora por boa moradia talvez seja cooptada 
por um programa público de habitação, que serve para estabilizar a 
economia e para aumentar a demanda por materiais de construção de 
determinado tipo). (HARVEY, 2005, p. 46). 

Em forte relação com a lógica de acumulação capitalista, a sociedade de consumo se 

sustenta por meio da criação de novos desejos e novas “necessidades”. Enquanto na 

sociedade de produtores o consumo servia para o atendimento de reais necessidades, na 

sociedade de consumo o consumo acaba atendendo muito mais aos novos desejos do que 

às reais necessidades. 
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O consumismo – consumo para além da manutenção da vida – precisa ser 

constantemente instigado entre os membros dessa nova sociedade como forma de garantir 

a sua sustentação. Enquanto na sociedade de produtores a busca pela segurança e 

estabilidade eram valores a serem seguidos, nesta nova sociedade a busca pela estabilidade 

e durabilidade se tornaram valores a serem combatidos, visto que não potencializam 

suficientemente o aumento da absorção dos produtos produzidos. 

Mas como fazer com que os membros dessa nova sociedade consumam cada vez 

mais? Sendo, inclusive, um consumo que nem diz respeito a uma necessidade real? Segundo 

Bauman (2008) é através da admissão do espírito desses consumidores. Na passagem do 

século XIX para o XX, o controle do funcionamento da sociedade passou do controle dos 

corpos – o que fazer – para o controle dos espíritos – como se entender no mundo. Para o 

autor, essa necessidade do consumo – e não o consumo como consequência de uma 

necessidade – é formado em nós desde quando nascemos, tanto que a criança, mesmo antes 

de aprender a ler e a escrever, já sabe “querer comprar”. Ou seja, “numa sociedade de 

consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação” 

(p. 73, grifo do autor). 

Porém, só é possível praticar o “consumo como vocação” se temos recursos 

financeiros para tal. E é justamente nesse ponto que o acesso ao crédito se torna fundamental 

nessa sociedade. Se o desejo por novas mercadorias nunca pode ser plenamente satisfeito, 

expondo o ciclo de acumulação do capital ao risco de ruptura, é preciso que essa mesma 

sociedade crie condições facilitadas de acesso ao financiamento de suas compras, inclusive 

como uma forma de manutenção da própria existência desse sistema. Na verdade, a “vida à 

crédito” passou a ser quase que exclusivamente o único meio de vida possível aos membros 

dessa sociedade (BAUMAN, 2008). Na sociedade de consumo, os consumidores sem 

dinheiro, sem cartão de crédito e sem entusiasmo para as compras, são tidos como 

“consumidores falhos” nesse sistema. 

Os consumidores falhos, donos de recursos demasiado escassos para 
reagirem de forma adequada aos “apelos” dos mercados de bens de 
consumo, ou mais exatamente a seus passes sedutores, são pessoas 
“desnecessárias” para a sociedade de consumidores, que estaria melhor 
sem elas. (BAUMAN, 2008, p. 88). 

Nesse sentido, as políticas de facilitação do acesso ao crédito – não exclusivamente 

as brasileiras, como este trabalho toma como pano de fundo, mas de forma geral – acabam 

assumindo o papel de transformar “consumidores falhos” em consumidores aptos ao 

consumo. Ou seja, garantindo aos “consumidores” de escassos recursos financeiros a 

possibilidade de consumirem para além das suas necessidades básicas e também para além 

da sua realidade financeira atual – já que o acesso ao crédito possibilitou a antecipação para 

o momento presente um consumo que só poderia ser realizado em um momento futuro. 



 128 

No entanto, o acesso ao crédito não significou a esses “consumidores falhos” apenas 

a possibilidade de reagirem de forma adequada aos apelos do mercado, mas significou 

também – e principalmente – a possibilidade de se verem e serem vistos como parte 

integrante de uma sociedade e/ou de um grupo social. As políticas distributivas não foram 

úteis apenas do ponto de vista da lógica capitalista de acumulação – à medida que expandem 

o seu mercado consumidor –, mas também foram úteis para incluir os antigos “consumidores 

falhos” em uma nova forma de expressão social: o consumo. 

Até mesmo anterior a ideia de Bauman (2008), Canclini (1995) já apontava que, na 

nossa sociedade de consumidores, as “mercadorias servem para pensar” (p. 59). Ao 

adentrarmos a sociedade de consumo, o ato de compra e venda de mercadorias passou a 

estruturar esferas para além do econômico, ele passou a influenciar também diretamente as 

esferas sociais e políticas. Ou seja, apesar das relações de compra e venda aparentarem, em 

um primeiro momento, apenas a satisfação de desejos e necessidades pessoais/individuais, 

no fundo essas práticas também servem para nos entendermos no mundo.  

Proponho partir de uma definição: o consumo é o conjunto de processos 
socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos. 
Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos 
como algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e 
compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 
individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de 
mercado. (CANCLINI, 1995, p. 53). 

Se o consumo agora serve para pensar (CANCLINI, 1995) e para estruturar a nossa 
sociedade (BAUMAN, 2008), logo passa a ser uma racionalidade, uma forma de pensar que 
nos organiza enquanto sociedade. A partir do momento em que os segmentos populares 
foram inseridos – mesmo que tardiamente – na sociedade de consumo, estes segmentos 
sociais também passaram a exercer uma nova forma de ser e estar no mundo. Mais do que 
implicações econômicas, a inserção da população de baixa renda no consumo de massa 
trouxe também implicações espaciais. Além do consumo de mercadorias, agora a população 
de baixa renda passa a vivenciar a possibilidade do consumo do espaço urbano enquanto 
mercadoria em si. É justamente este desdobramento da ampliação do consumo de massa 
que será desenvolvido na sessão a seguir. 
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SESSÃO 03. 
 O CONSUMO E SUAS REPERCUSSÕES NO ESPAÇO URBANO 
 _______________________________________________________________ 

 

 

Vivências do consumo do espaço e o direito à cidade 
 

 Como buscamos trazer no tópico anterior, atualmente o consumo não se limita mais 
a uma simples prática de compra e venda de mercadorias para o suprimento de necessidades 
básicas. Na atual sociedade de consumo, o consumismo – consumo para além do necessário 
– passou a estruturar a nossa sociedade e todos os aspectos que estejam a ela relacionados 
– como a economia, a política, a cultura e – inclusive – o espaço.   

 Nesse sentido, Canclini (1995) aponta o consumo como um conjunto de práticas 
cotidianas mais complexas dentro do contexto atual, já que não diz respeito apenas a uma 
interação entre produtos e consumidores. Agora essas práticas estão associadas também a 
uma forma de estabelecer uma troca de mensagens entre os seus membros. Sendo assim, o 
consumo passou a ser o que Canclini definiu como uma “racionalidade sociopolítica 
interativa” (p. 54) 

 Quanto o autor faz referência a esta de troca de “mensagens” entre os consumidores 
dessa sociedade, acaba ressaltando o quanto as práticas de consumo assumiram um aspecto 
simbólico. Mesmo que não estejamos totalmente cientes desta carga simbólica em nossas 
compras, ela existe ainda sim – e não faz parte apenas de uma etapa final do consumo, o ato 
de compra. Segundo Canclini (1995) todo o processo produtivo presente na sociedade de 
consumidores é concebido e moldado para que a produção de produtos, a expansão do 
capital e a reprodução da força de trabalho reforcem exatamente essa construção de 
símbolos que se materializam finalmente no ato da compra. Inclusive, essa construção é 
planejada desde o início de todo processo de produção. Ou seja, o consumo se constitui 
como racionalidade porque ele estrutura toda uma forma de pensar as mercadorias – e ideias 
associadas a essas mercadorias – que atravessam a forma como as mercadorias são 
produzidas até, enfim, a forma como são consumidas.  

Sob este enfoque, não são as necessidades ou os gostos individuais que 
determinam o que, como e quem consume. O modo como se planifica a 
distribuição dos bens depende das grandes estruturas de administração 
do capital. Ao se organizar para prover alimento, habitação, transporte e 
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diversão aos membros de uma sociedade, o sistema econômico “pensa” 
como produzir a força de trabalho e aumentar a lucratividade dos 
produtos. Podemos não estar de acordo como a estratégia, com a 
seleção de quem consumirá mais ou menos, mas é inegável que as 
ofertas e bens e a indução publicitária de sua compra não são atos 
arbitrários. (CANCLINI, 1995, p. 53 e 54) 

 Ou seja, por mais que as pessoas entendam suas práticas de consumo como uma 
forma de satisfazer desejos e “necessidades” pessoais, individuais, todo esse consumo é 
padronizado e massificamente induzido, porém vendido como uma marca de distinção. O 
consumo entendido como distinção, na verdade não é distinto, único para cada um, esta é 
apenas a ideia que as imagens publicitárias querem transmitir para satisfazer as necessidades 
“pessoais”. 

 Apesar da venda da imagem de uma distinção, uma sociedade que se estrutura a 
partir de um consumo de massa não consegue ser viabilizada por uma produção 
individualizada, por mais que essa seja a imagem que se queira transmitir. Apesar da pessoa 
que compra determinado produto – computador, celular, eletrodomésticos, roupas, sapatos 
– esses produtos são produzidos em larga escala e, portanto, também precisam ser 
consumidos em larga escala para alimentarem o sistema de produção, reprodução e 
acumulação de capital. Também os “gostos”, os “desejos”, as “necessidades” precisam ser 
construídas de forma igualmente padronizada e massificada. Inclusive, Bauman (2008) chega 
a afirmar que a sociedade de consumo tende a tal grau de homogeneização que nem chega 
a reconhecer diferenças de gênero, idade ou classe social – todos universalmente devem ser 
inseridos no consumo de massa e consumir em massa para alimentar/retroalimentar o sistema 
de acumulação. 

 Nesse sentido, há a construção de um autoritarismo indireto exercido pelo mercado, 
em que se vende a ideia de uma “liberdade de escolha”, quando na verdade não há escolha 
de se consumir – ou não – em tal sociedade. Apesar de cada membro da sociedade de 
consumo achar que está consumindo de forma arbitrária, seguindo as próprias 
“necessidades” e desejos, há uma indução na construção dessas “necessidades”: buscar o 
prazer e a felicidade através do consumo (BAUMAN, 2008). Os membros da sociedade de 
consumo são “livres” para escolher, desde que o resultado final seja consumir. 

 Sob essa perspectiva, é possível olhar de forma complementar a afirmação de Canclini 
(1995) que o consumo é uma força integrativa da sociedade atual. As práticas de consumo 
realizadas não são irrefletidas, não são aleatórias, elas seguem uma racionalidade de 
integração na sociedade. Canclini (1995) destaca que as formas de pertencimento a uma 
sociedade estão sendo alteradas, pois, apesar de reconhecermos diferentes manifestações 
de gênero, classe, cultura, etnia, é o consumo que se tornou o principal fator de identificação 
entre as pessoas – ou seja, a tendência à homogeneização apontada posteriormente por 
Bauman (2008). As diferenças entre classes sociais, ao invés de serem percebidas pelo seu 
definidor caráter cultural, passam a ser percebidas através da capacidade de compra de 
objetos.  
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[...] nas sociedades contemporâneas boa parte da racionalidade das 
relações sociais se constrói, mais do que na luta pelos meios de 
produção, da disputa pela apropriação dos meios de distinção simbólica. 
[...]. A lógica que rege a apropriação dos bens enquanto objetos de 
distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da escassez 
desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam. (CANCLINI, 
1995, p. 55 e 56, grifo nosso). 

Se nessa sociedade de consumo as diferenças de manifestação de classe passaram a 
ser identificadas – mas não definidas – pela capacidade de compra de cada grupo social, é 
de se compreender o equivoco sobre a “ascensão social” que as políticas de acesso ao 
crédito causaram no Brasil.  

Como discutido na sessão anterior, após as políticas de facilitação do acesso ao 
crédito, passou a existir a afirmação quanto ao surgimento de uma “nova classe média” no 
país. Muito dessa percepção esteve embasada justamente nessa ideia de que classe social 
passou a ser definida pela renda e poder de compra. Então, se os segmentos populares 
puderam experimentar a compra de objetos que antes dessas políticas jamais poderiam ser 
comprados, logo eles estariam ascendendo socialmente. Porém, novamente, classe social 
não se define pelo capital econômico de cada família, mas sim pelo seu capital cultural. E, 
apesar do poder de compra dessa classe ter aumentado, as suas relações culturais com o 
mundo não se transformaram. Por isso, os segmentos populares não fazem parte de uma 
“nova classe média”, mas apenas de uma classe social que agora pôde usufruir de um melhor 
poder de compra. 

Se o consumo passou a ser o fator estruturante da nossa sociedade e o acesso ao 
crédito possibilitou melhor inserir os segmentos populares na sociedade de consumo, quais 
podem ser as implicações dessa transformação dos “consumidores falhos” em consumidores 
“aptos ao consumo”, pelo menos no que diz respeito ao Brasil? Nós sabemos que as políticas 
de acesso ao crédito possibilitaram à população de baixa renda o consumo de produtos de 
maior valor agregado – como smartphones, smartTVs, computadores, eletrodomésticos, 
roupas e sapatos de melhor qualidade, etc. – que dificilmente conseguiriam ser adquiridos 
se não fosse a possibilidade de parcelamento do valor total da compra. Mas quais podem 
ser os rebatimentos desse novo padrão de compra especificamente no que diz respeito ao 
espaço da cidade? Esses reflexos existiram? Quais foram? Este trabalho não pretende dar 
respostas definitivas sobre o tema, mas abrir um espaço de análise e reflexão sobre o assunto. 

Os recentes trabalhos de pesquisadores da área, que desenvolveram pesquisas sobre 
as implicações socioespaciais dessas políticas de minimização de desigualdade de renda, 
puderam acompanhar sistematicamente de que maneira esse aumento de potencial de 
compra reverberou para o espaço da cidade. Segundo Góes, Catalão, Magrini, Furini, 
Catelan e Sposito (2019), o consumo e o acesso ao crédito passaram a ser fatores que 
necessariamente transformaram as práticas socioespaciais. 

Sendo o consumo o fator que norteia as nossas relações com os objetos, com as 
pessoas, e com o próprio espaço, também a vida urbana passou a ganhar novos contornos 
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com a ampliação do consumo à população de baixa renda – que se encontravam 
precariamente inseridos na sociedade de consumo no Brasil até o início desde século. 

Nesse contexto, a vida urbana ganha novos conteúdos com a ampliação 
do consumo, que passa a orientar as práticas, os valores e interesses do 
ponto de vista social, assim como orientar a produção, inclusive a 
produção do próprio espaço, do ponto de vista econômico, havendo 
intrínseca relação entre determinações subjetivas e objetivas. (GÓES, 
CATALÃO, MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 10). 

Os autores lembram que a sociedade de consumo surge exatamente após a 
superação da dificuldade de garantia dos meios de produção, tendo em vista os avanços 
tecnológicos. Atualmente, a questão que se coloca não é mais a da produção, mas sim o 
quanto essa produção poderá ser mantida e aumentada através do estímulo ao consumo. 
Sendo assim, o papel que as cidades passaram a desempenhar não é mais a de servir aos 
meios de produção, mas de servir às formas de consumo. Eis que as políticas brasileiras de 
inclusão econômica vieram de encontro a este novo papel das cidades. 

Perante este novo fator estruturador da sociedade e da mudança do principal papel 
desempenhado pelas cidades a partir do século XX, há questões a serem repensadas e 
reposicionadas. Uma dessas questões centrais colocadas por Góes, Catalão, Magrini, Furini, 
Catelan e Sposito (2019) é repensar o significado do direito à cidade perante a essa cidade 
do consumo. Porém, repensar o direito aos espaços da cidade perante a esta nova ordem 
social não é algo que possa ser feito sem enfrentar contradições. 

Há de se considerar as contradições existentes ao se relacionar o direito ao consumo 
com o direito à cidade. O próprio Lefebvre (2016) colocou o direito a ocupação dos espaços 
da cidade como uma luta anticapitalista, já reconhecendo o quanto os espaços da cidade 
estavam se tornando cada vez mais uma mercadoria. Defender esse direito à cidade em sua 
integralidade só seria possível quando os espaços dessa cidade deixassem de ser vistos como 
mercadorias, assim como as próprias necessidades do homem – cada vez mais transformadas 
também em mercadorias. “As necessidades sociais têm um fundamento antropológico” 
(LEFEBVRE, 2016, p. 113), e não mercadológico. A satisfação das necessidades do homem 
no espaço urbano só poderia se dar plenamente em um momento em que estas necessidades 
não fossem mais entendidas como bens passíveis de compra. Ou seja, o direito pleno de 
acesso aos espaços da cidade – que perpassa as necessidades do homem – só poderia se 
dar em um contexto não capitalista, onde a terra – e a vida urbana – fosse de acesso de todos 
e não de poucos. 

Se o direito à cidade só poderia ser atingido por uma luta anticapitalista, como é 
possível dizer que o direito ao consumo – fundamentalmente capitalista – pode ter melhorado 
as condições de acesso à cidade? A ideia é que as políticas de minoração das desigualdades 
de renda tenham trazido aos segmentos populares a possibilidade de serem vistos perante a 
sociedade como grupos sociais com direitos a ter direitos (GÓES, CATALÃO, MAGRINI, 
FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019). 
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Atualmente é notável a perda do protagonismo político que o Estado vem passando. 
Bauman (2008) nos lembra que, na sociedade de consumo, “o verdadeiro detentor do poder 
soberano na sociedade de consumidores é o mercado de bens de consumo” (p. 85). Vivemos 
em uma sociedade extremamente punitiva com os seus “consumidores falhos”, que condena 
à exclusão todos aqueles que não se curvarem às leis do mercado. O mercado de consumo 
como o atual detentor do poder atua de forma distinta ao Estado. Ao contrário da existência 
de um Poder Judiciário, capaz de inocentar ou culpar cidadãos de acordo com as leis 
constitucionais do país, o mercado de consumo não possui uma agência executiva, 
administrativa ou judiciária. Como consequência, o mercado de consumo se tornou mais 
influente do que os soberanos políticos. O mercado passou a ter o poder de punir e excluir 
seus “consumidores falhos” de sua sociedade, sem sequer dar a eles a possibilidade de 
contestar essa decisão. Perante esse cenário de empoderamento político do mercado é que 
o poder de acesso ao consumo passou a ditar também o direito ao acesso à cidade. 

Esse estranho soberano não tem agências executivas ou legislativas, e 
muito menos tribunais de justiça – considerados a parafernália 
indispensável dos soberanos autênticos examinados e descritos nos 
livros-texto de ciências políticas. Em consequência, o mercado é, por 
assim dizer, mais soberano do que os soberanos políticos, muito mais 
promovidos e ávidos por autopromoção, já que, além de apresentar as 
sentenças de exclusão, não permite apelação. Suas sentenças são tão 
rígidas e irrevogáveis quanto informais, tácitas e raras vezes declaradas 
em público. (BAUMAN, 2008, p. 86). 

 Se é o mercado quem passou a ditar as regras de inclusão e exclusão social, no 
momento em que as políticas de distribuição de crédito foram estendidas a população de 
baixa renda, isso significou o mesmo que o seu reconhecimento como membros dessa 
sociedade de consumidores. Como membros dessa sociedade, possuem direito à 
manifestação – o direito de manifestar os seus desejos, os seus interesses e as suas 
necessidades como consumidores. Essa sociedade de consumidores também é uma 
sociedade predominantemente urbana, portanto há de se considerar que o acesso ao 
consumo possibilitou uma integração – mesmo que mínima – com os espaços da cidade 
(GÓES, CATALÃO, MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019). É nesse sentido em que 
se estabelecem pontos de convergência entre a sociedade de consumo e o direito à cidade.  

 A partir do momento em que a população brasileira de baixa renda se inseriu na 
sociedade de consumo, não só as suas relações com a compra e a venda de mercadorias 
mudaram. O que o trabalho de Góes, Catalão, Magrini, Furini, Catelan e Sposito (2019) 
aponta é o quanto a inserção desses segmentos populares no consumo de massa mudou 
também a forma com que esses segmentos se relacionam com os espaços da cidade. Ao 
mesmo tempo em que as políticas de minoração das desigualdades de renda inseriram os 
segmentos populares no consumo de massa, acabaram também proporcionando a esses 
segmentos a possibilidade de consumirem os espaços – em si – como mercadorias. 

 Antes das políticas de ampliação do acesso ao consumo, não era oferecido aos 
segmentos populares a possibilidade de consumirem os espaços em si como mercadorias. A 
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possibilidade de consumo do espaço era garantida apenas para as classes médias e as elites 
sociais. Aos segmentos populares, o consumo era oferecido apenas como meio de satisfação 
de suas necessidades essenciais de sobrevivência – e o consumo do espaço como mercadoria 
não é uma necessidade inerente a sobrevivência dos seres humanos. Porém, a partir do 
momento em que foi oferecido às classes de baixa renda o consumo de produtos que não 
estavam mais estritamente ligados à sua subsistência, as práticas de consumo 
complementarmente passaram a ser lidas como novas práticas possíveis de lazer e 
sociabilidade. Sendo assim, por exemplo, ir ao supermercado deixou de significar apenas a 
compra de produtos básicos do dia a dia, mas passou a significar também um momento para 
o desfrute dos espaços de consumo. 

[...] nossas reflexões acerca do consumo precisam se aproximar do 
cotidiano dos citadinos de diferentes segmentos sociais, de suas práticas 
e de suas representações. O que pode parecer um ato banal para muitos, 
como ir ao supermercado, pode significar uma atividade especial para 
outros, que até pouco tempo não tinham acesso a esse tipo de espaço: 
momento considerado tão especial que é esperado todo o mês e para o 
qual é necessário colocar uma “roupa boa”. (GÓES, CATALÃO, 
MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 151). 

 Atualmente o consumo é um forte elemento na construção das identidades sociais. 
Como discutido, a compra de objetos e o consumo dos espaços da cidade exercem a função 
de enviar e receber “mensagens” que nos inserem em determinados grupos sociais. Canclini 
(1995) chega a afirmar, inclusive, que o consumo é uma manifestação de classe, tal sua 
capacidade de nos unir – e nos diferenciar – perante a sociedade. O consumo como elemento 
que nos organiza socialmente só consegue assim atuar porque é reconhecido por todas as 
classes sociais. Se apenas alguns grupos sociais pudessem enxergar os valores simbólicos 
transmitidos pela compra de mercadorias, apenas alguns grupos sociais estariam sujeitos ao 
seu poder de organização. É por isso que o valor simbólico do consumo precisa ser 
reconhecido por todos os membros da nossa sociedade, só assim o poder de compra pode 
nos unir e nos dividir socialmente. 

[...] se os membros de uma sociedade não compartilhassem os sentidos 
dos bens, se estes só fossem compreensíveis à elite ou à maioria que os 
utiliza, não serviriam como instrumentos de diferenciação. Um carro 
importado ou um computador com novas funções distinguem os seus 
poucos proprietários na medida que quem não pode possuí-los conhece 
o seu significado sociocultural. (CANCLINI, 1995, p. 56).  

Tamanho é o papel do consumo em nossa sociedade de consumidores que possuir 
os meios de produção já não é o que mais importa. Dominar os meios de consumo é o que 
garante a posse dos meios capazes de nos distinguir socialmente, é o que garante aos 
detentores dos meios de consumo o poder de organizar a sociedade. Na sociedade de 
consumidores o consumo é a racionalidade integrativa e comunicativa entre classes 
(CANCLINI, 1995). Ter o poder de atuar na ampliação de consumo é atuar politicamente nas 
estruturas sociais. É assim que as políticas de minimização das desigualdades de renda atuam 
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não só na esfera econômica – muito importante para a acumulação/reprodução do capital – 
mas também atuam na construção de novas identidades sociais. 

O consumo une a sociedade a partir do momento em que as mensagens de distinção 
social transmitidas pelas práticas de consumo são massivamente entendidas por todos. 
Porém, as formas de se vivenciar o consumo não são as mesmas entre as diferentes classes 
sociais. Mesmo que as políticas públicas de minimização das desigualdades de renda tenham 
possibilitado aos segmentos populares a compra de produtos de maior valor agregado e a 
experiência do espaço como mercadoria, os segmentos populares ainda se diferenciam das 
classes médias. Por mais que a ampliação do acesso ao crédito os tenham aproximado, as 
diferentes formas de se vivenciar o consumo ainda os separam.  

A vivência das práticas de consumo ainda se dá de forma fragmentada entre as 
diferentes classes sociais. Em Góes, Catalão, Magrini, Furini, Catelan e Sposito (2019), dois 
exemplos são citados neste aspecto de diferenciação espacial do consumo entre classes: um 
com relação às práticas de lazer em família e outro com relação à frequência de ida aos 
supermercados para a compra de produtos básicos do dia a dia. Para as classes média e alta, 
a realização de viagens de férias ao exterior, por exemplo, são realizadas com frequência, 
enquanto que para as classes de baixa renda as viagens à lazer ocorrem raramente – e, 
quando ocorrem, são para visitar familiares que moram em outra cidade do país. Um outro 
exemplo das diferentes práticas de consumo, diz respeito a constante ida aos supermercados 
por parte das classes médias, que relataram ir às compras várias vezes por semana, até como 
um ato corriqueiro e banal. Os segmentos populares também costumam ir aos 
supermercados para comprar produtos básicos para a família, porém isso é realizado apenas 
uma vez ao mês e aguardado com grande expectativa, para o qual é preciso se planejar com 
antecedência.  

A partir das entrevistas sistemáticas realizadas por esses pesquisadores, foi possível 
observar a extrema desigualdade de consumo entre diferentes classes sociais, mesmo após 
a implementação das políticas públicas de minimização das desigualdades de renda. Apesar 
do acesso ao consumo no e do espaço terem sido “democratizadas”, a forma como essas 
experiências são vivenciadas ainda são muito diferentes entre as classes sociais. 

A partir desses exemplos, aos quais poderíamos acrescentar uma série 
de outros, podemos afirmar que o consumo é a dimensão na qual 
cotidianamente são expressas e requalificadas as desigualdades 
socioespaciais que marcam os processos de produção/apropriação das 
cidades, revelando possibilidades de existência muito díspares e que 
precisam ser entendidas em suas especificidades. Afinal, falar do 
consumo das elites e dos segmentos médios não é o mesmo que falar do 
consumo dos mais pobres [...]. (GÓES, CATALÃO, MAGRINI, FURINI, 
CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 138). 

Um outro exemplo possível de ser citado sobre essas desigualdades de vivência do 
consumo no e dos espaços urbanos e que acabou tomando força após a implementação das 
políticas de facilitação do acesso ao crédito, foi o surgimento dos shoppings centers 
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populares – ou seja, centros de compras voltados especificamente aos segmentos 
populacionais de baixa renda.  

O surgimento dos shopping centers acompanhou o período de passagem da 
sociedade de produtores para a sociedade de consumidores, em que o papel 
desempenhado pelos espaços da cidade não era mais o de manutenção da produção, mas 
de consumo das mercadorias produzidas. Os shopping centers são conhecidos hoje como as 
“catedrais das mercadorias” (PADILHA, 2006), por terem se tornado o locus privilegiado de 
comercialização de mercadorias. Onde o consumo pode ser realizado de forma tranquila, 
prazerosa, confortável e – principalmente – segura das prováveis “ameaças” das “lojas de 
rua”. Além do lugar de circulação de mercadorias, os shopping centers estão se tornando o 
espaço da realização pessoal da felicidade mediada pelo consumo, a forma de identificação 
simbólica com grupos sociais e a homogeneização dos desejos e das “necessidades”. Os 
criadores desses espaços privados de domínio público tentam recriar o espaço público da 
cidade de forma mais “limpa”, moderna, bonita e “segura”. As praças públicas são 
transformadas em praças de alimentação, as largas calçadas de frente aos estabelecimentos 
comerciais são recriadas como simples corredores de circulação, as praças com parquinhos 
infantis são substituídas pelas lojas de parques de diversão. Ao recriarem esses espaços, 
mimetizam o espaço público da cidade, onde as relações com o “diferente” passam a ser 
administradas pelos sistemas de vigilância, garantido apenas uma relação social entre seus 
“iguais”. Além dos shopping centers terem se tornado o locus privilegiado da 
comercialização de mercadorias, eles passaram a incorporar espaços de lazer e cultura, tanto 
que hoje não se vai ao shopping center apenas para a compra algo em específico, mas para 
desfrutar do prazer de contemplação desses espaços de consumo. 

[...] parto da ideia de que o shopping center é hoje o mais capitalista 
templo do consumo, onde os desejos, os projetos, as paixões e as 
relações pessoais materializam-se em objetos – e seus signos – a serem 
consumidos. O shopping center constitui-se, na sociedade capitalista, 
num espaço privado de consumo individual que oferece 
estrategicamente o lazer como atrativo importante. Parto também da 
premissa de que escolher o shopping center como opção de ocupação 
do “tempo livre” pode confirmar e demostrar a inserção do lazer na 
lógica do capital e de sua racionalidade. Ao incorporar o lazer num 
espaço de consumo por excelência, o shopping center torna-se uma 
representação importante da racionalidade do capital. (PADILHA, 2006, 
p. 30).  

No entanto, o que se observou a partir dos anos 2000, foi o surgimento de centros de 
compras voltados especificamente para os segmentos populares, que apesar de buscarem 
estabelecer semelhanças físicas com os shopping centers das classes média e alta, apenas 
reforçam a segregação espacial vivenciada entre diferentes classes sociais. Pejorativamente 
conhecidos como o “shopping dos pobres”, esses centros comerciais fechados foram – e 
continuam sendo – concebidos para atender uma nova demanda do público de baixa renda: 
a possibilidade de não só comprarem mercadorias de maior valor agregado, mas também de 
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consumirem os espaços onde essas mercadorias são comercializadas – mudança de perfil 
observada após as políticas de ampliação de acesso ao crédito à população de baixa renda. 

Do ponto de vista temporal, o primeiro dilema [dos mecanismos e 
estratégias de controle social internos aos shopping centers] pauta-se em 
permanências, mas também em mudanças, quando esses mesmos 
“pobres perigosos” foram paulatinamente convertidos em “clientes”, 
numa suposta “classe média”, pela ampliação da renda e do acesso ao 
crédito, decorrentes das políticas implementadas no primeiro Governo 
Lula (2003-2010). [...] Esses consumidores passaram a partilhar com as 
classes médias e altas o “prazer de comprar”, por meio do qual, 
atendendo aos interesses do mercado e tornando ainda mais produtivo 
o consumo, conforme demostram de modo radical as “catedrais do 
consumo” que são os shopping centers, as diferenças e privilégios 
historicamente reproduzidos na sociedade brasileira são, 
simultaneamente, tornados suportáveis e encobertos. (GÓES, CATALÃO, 
MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 123). 

Apesar de buscar ser vendida uma imagem semelhante entre ambos os espaços de 
compras, alguns aspectos diferenciam os shopping centers populares dos shopping centers 
voltados às elites econômicas – como as diferentes características dos seus projetos 
arquitetônicos, por exemplo –, que já seriam suficientes para diferenciá-los. Mas há duas 
outras diferenças complementares e muito significativas, que merecem maior enfoque nessa 
discussão.  

Apesar de ambos serem concebidos como centros comerciais fechados, os diferentes 
perfis locacionais entre os dois “tipos” de shopping centers atuam como um dos principais 
fatores de distinção entre classes. Os centros comerciais voltados ao público de baixa renda 
tendem a se localizar em áreas da cidade já apropriada por esses segmentos. Uma outra 
diferença diz respeito aos tipos de mercadorias e de lojas presentes de forma distinta nos 
dois perfis de centros comerciais fechados. Segundo Góes, Catalão, Magrini, Furini, Catelan 
e Sposito (2019), nos shopping centers voltados às classes média e alta, é possível observar 
a presença de lojas de rede especificamente voltas ao público de alta renda – por exemplo, 
lojas como Rosa Chá, Jorge Bischoff, Dudalina, Carmen Steffens, Side Walk, Kopenhagen e 
Starbucks. “Ou seja, esses novos consumidores devem consumir em shopping centers, mas 
naqueles que a eles foram direcionados, conforme evidencia sua localização, seu mix de lojas 
e o tamanho menor do empreendimento” (p. 123). 

Ao longo deste tópico, foi buscado mostrar o quanto que as políticas de minimização 
das desigualdades de renda acabaram por implicar não apenas na mudança do padrão de 
compra dos segmentos populares – que passaram a poder comprar produtos de maior valor 
agregado – mas também implicaram na mudança da forma de “vivenciar” suas experiências 
de compra. Ao compartilharem um poder de compra semelhante ao das classes médias – 
através do acesso ao crédito – as classes de baixa renda também puderem desfrutar do 
consumo do espaço como mercadoria, experiência essa que só passou a existir a partir dos 
anos 2000. 
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Através da possibilidade de consumo no espaço, a transformação dos “consumidores 
falhos” em consumidores “aptos ao consumo” também possibilitou a eles o próprio consumo 
do espaço urbano. As práticas de compra de mercadorias passaram a estar associadas ao 
usufruto dos espaços onde estas mercadorias são comercializadas. A partir dessa inserção 
tardia dos segmentos populares no consumo de massa foi que surgiu não só a discussão de 
uma “nova classe média”, mas também a discussão do direito à cidade ter sido ampliado. 
No entanto, não gostaríamos de encerrar esse tópico sem ressaltar, novamente, os dilemas 
e contradições existentes perante a esse reposicionamento teórico do direito à cidade no 
século XXI. 

Mesmo neste atual momento, o consumo ainda guarda em si a sua antiga – e ainda 
presente – dimensão alienante, individualizante, desmobilizadora e privatista, como já se fazia 
presente nas práticas de consumo do século XX. Contudo, as recentes reflexões trazidas por 
Góes, Catalão, Magrini, Furini, Catelan e Sposito (2019) tocam na necessidade de se analisar 
o consumo também pela sua dimensão cotidiana. Em um plano teórico tradicional é dada a 
inadmissibilidade de entender o direito ao consumo como substituto do direito à cidade, 
visto que as lógicas de mercado tendem a agravar as desigualdades sociais. Porém, se 
analisarmos o consumo a partir da experiência urbana cotidiana podemos observar que a 
ampliação do acesso ao consumo trouxe à população de baixa renda a possibilidade de 
integração social e de expressão de suas identidades individuais. Sendo assim, críticas quanto 
a dimensão alienante do consumo podem ser aplicadas a grupos em que todos tenham 
amplas condições de acesso ao consumo de antemão, como as elites econômicas e as classes 
médias – grupos em que a dimensão alienante do consumo é dada como possibilidade de 
escolha (GÓES, CATALÃO, MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 123). Em 
grupos sociais fortemente marcados pelas suas desigualdades de renda, em que a totalidade 
de seus recursos costuma ser quase que exclusivamente usada para a manutenção da vida, 
o acesso ao crédito abriu a possibilidade de se sentirem “parte” da sociedade, de se 
reconhecerem e de serem reconhecidas como “gente com direito a ter direitos”. Por mais 
que o acesso ao consumo não garanta a superação das desigualdades, no plano cotidiano 
ele pode significar o início de uma nova vivência de cidade. 

   

 

Intervenções urbanas na cidade à venda 
 

 A partir das políticas públicas de minimização das desigualdades de renda, os 
seguimentos populares puderam ter acesso ao consumo de produtos de maior valor 
agregado. Isso também proporcionou a estas classes a associação do consumo no espaço ao 
consumo do espaço, implicando em uma gradativa demanda por melhores condições 
espaciais de consumo. A transformação desses antigos “consumidores falhos” em 
consumidores “aptos ao consumo” reposicionou os segmentos populares dentro da 
sociedade contemporânea brasileira. Mesmo que a inserção – ou não – em determinada 



 141 

classe social esteja longe de ser determinada pelo seu potencial de compra, a população de 
baixa renda no Brasil pôde vivenciar, pela primeira vez na história do país, um poder de 
compra semelhante ao das classes médias brasileiras. Ainda que culturalmente distantes, a 
ampliação do acesso ao crédito possibilitou um sentimento de aproximação entre classes.  

Sendo o consumo uma nova forma de organização social e uma força integrativa entre 
classes (CANCLINI, 1995; BAUMAN, 2008), as políticas de minimização das desigualdades 
de renda representaram uma nova forma de fazer política dentro dessa sociedade de 
consumidores, tomando como base a sedução que esta ou aquela decisão política em prol 
do consumo pode causar aos cidadãos. Fazemos parte de uma sociedade mais complexa, 
em que as decisões econômicas não são mais tomadas exclusivamente com base nas lógicas 
de acumulação do capital e as decisões políticas não são mais tomadas com base 
exclusivamente no exercício da cidadania (CANCLINI, 1995). Ambas as decisões passaram a 
estar fortemente entrelaçadas na sociedade contemporânea. Por isso, entender as políticas 
econômicas também é uma forma de entender as políticas sociais e suas reverberações no 
espaço urbano.  

Esse forte entrelaçamento entre política e economia nos leva a necessidade de 
entendermos um pouco melhor quem é esse novo “cidadão” da sociedade contemporânea. 
Como ponto de partida, é relevante trazer a análise que Santos (2014) faz sobre este novo 
“cidadão”: o habitante da cidade não é necessariamente o cidadão. A palavra cidadão 
passou a ser usada a partir da abolição do sistema feudalista e passagem para o sistema 
capitalista. Na abolição dos vínculos de servidão entre o senhor feudal e “seu” trabalhador, 
surgiu o homem do burgo – o burguês –, o homem de trabalho livre em um lugar livre: a 
cidade (SANTOS, 2014). Através da conquista da passagem do trabalho servil para o trabalho 
livre é que nasceu o cidadão, este homem livre e possuidor de direitos fundamentais na 
sociedade em que vive. 

Para Santos (2014), a cidadania é um estado de espírito enraizado na cultura que 
entende o “ser social” enquanto ser humano e, portanto, digno de ter suas necessidades 
básicas devidamente atendidas e respeitadas pelo Estado. O cidadão que nasce nessa 
sociedade possui uma soma inalienável de direitos a serem respeitados. 

O simples nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, 
apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um 
ser no mundo, é assumir, com os demais, uma herança moral, que faz de 
cada qual um portador de prerrogativas sociais. Direito a um teto, à 
comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, a chuva, as 
intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência 
digna. (SANTOS, 2014, p. 19).   

Porém, o mesmo capitalismo que fez surgir o burguês, o trabalhador livre das relações 
de servidão com o senhor feudal, também fez surgir o indivíduo responsável por garantir 
sozinho suas condições de sobrevivência. Ao adentrarmos à sociedade de consumo no século 
XX, os cidadãos livres, em tese possuidores de direitos fundamentais inalienáveis à sua 
existência, transformaram-se em “cidadãos mutilados” a partir do momento em que os seus 
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direitos fundamentais passaram a ser intermediados pelo consumo. Atualmente o “cidadão” 
é o consumidor que aceita ser chamado de “usuário” dos recursos que deveriam ser 
garantidos a ele enquanto direitos fundamentais, e não enquanto mercadorias (SANTOS, 
2014). 

Segundo Santos (2014) a supressão do real significado da cidadania ocorreu a partir 
da chegado do capitalismo coorporativo no século XX e da instrumentalização das relações 
interpessoais, “a vitória do consumo como fim em si mesmo, a supressão da vida comunitária 
baseada na solidariedade social e sua superposição por sociedades competitivas que 
comandam a busca por status e não mais de valores” (p. 23-24). Na sociedade de consumo, 
o “cidadão imperfeito” (SANTOS, 2014) é o “consumidor falho” (BAUMAN, 2008), aquele 
indivíduo que não está totalmente submisso a lógica de consumo para além das necessidades 
básicas, ou aquele indivíduo que não pratica o consumo por falta de recursos financeiros para 
tal.  

O consumo, sem dúvida, tem sua própria força ideológica e material. Às 
vezes, porém, contra ele, pode-se erguer a força do consumidor. Mas, 
ainda aqui, é necessário que ele seja um verdadeiro cidadão para que o 
exercício de sua individualidade possa ter eficácia. Onde o indivíduo 
também é cidadão, pode desafiar os mandamentos do mercado, 
tornando-se um consumidor imperfeito, porque insubmisso a certas 
regras impostas de fora dele mesmo. Onde não há o cidadão, há o 
consumidor mais-que-perfeito. É o nosso caso. (SANTOS, 2014, p. 56). 

O “consumidor mais-que-perfeito” da sociedade de consumo é o não cidadão. É o 
indivíduo que tem que garantir – e adquirir – por si só os recursos essenciais para a sua 
subsistência através do consumo. Santos (2014) precisamente observava essa transformação 
do cidadão no perfil de usuário na década de 1980, e atualmente esta transformação tem-se 
intensificado ainda mais com o avanço da racionalidade neoliberal apontada por Dardot e 
Laval (2016). Segundo os autores, há uma despolitização das relações entre Estado e cidadão. 
Os “cidadãos” são vistos como clientes que devem receber pelo que pagam – se pagam e 
quando pagam. A dimensão do público enquanto garantidor de recursos essenciais passa a 
aplicar uma racionalidade de mercado, que deve atender individualmente o contribuinte-
consumidor de acordo com o que individualmente foi pago por ele. 

A reestruturação neoliberal transforma os cidadãos em consumidores de 
serviços que nunca têm em vista nada além de sua satisfação egoísta, o 
que faz que sejam tratados como tais por procedimentos de vigilância, 
restrição, punição e “responsabilização”. [...] A corrosão da confiança nas 
“virtudes” cívicas teve, sem dúvida, efeitos performativos sobre a 
maneira como os novo cidadãos-consumidores enxergam sua 
contribuição fiscal para os encargos coletivos e o “retorno” que têm 
individualmente. Eles não são chamados a julgar políticas e instituições 
do ponto de vista do interesse da comunidade política, mas somente em 
função de seu interesse pessoal. É a própria definição de sujeito político 
que é radicalmente alterada. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 320, grifo dos 
autores).  
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O Estado deixa de entender a si como o órgão de força pública responsável pela 
garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, mas sim o órgão público responsável por 
intermediar as relações entre mercado e consumidor na garantia dos seus “direitos”. A vida 
social e as relações interpessoais passam a ser então determinadas pelos interesses privatistas 
dos mercados (SANTOS, 2014). 

A transferência das responsabilidades do Estado para os mercados e seus interesses 
privados é um processo essencialmente característico do empreendedorismo urbano inserido 
na e pela racionalidade neoliberal. Segundo Harvey (2005), a postura meramente 
administrativa dos governantes, tão característica até a década de 1960, deu lugar a uma 
postura empreendedora de administrar as cidades. Desde a década de 1970 observamos 
que as administrações governamentais tomam como ponto de partida a necessidade de criar 
um ambiente inovador e empreendedor como forma de diminuir eventuais problemas 
econômicos e garantir o crescente desenvolvimento das cidades. 

Em 1985, em Orleans, um seminário reuniu acadêmicos, empresários e 
formuladores de políticas de oito grandes cidades de sete países 
capitalistas avançados. O objetivo era analisar as linhas de ação adotadas 
pelos governos urbanos diante da erosão disseminada da base 
econômica e fiscal de muitas grandes no mundo capitalista avançado. O 
seminário expressou um grande consenso: os governos urbanos tinham 
de ser muito mais inovadores e empreendedores, com disposição de 
explorar todos os tipos de possibilidades para minorar sua calamitosa 
situação e, assim, assegurar um futuro melhor para suas populações. 
(HARVEY, 2005, p. 164). 

 A “necessidade” de transformar os governos urbanos em governos inovadores e 
empreendedores coloca o Estado à mercê dos objetivos da comunidade financeira. Ao 
contrário do que possa parecer, a passagem do administrativismo para o empreendedorismo 
urbano não representa a ausência do Estado na tomada de decisões políticas, pelo contrário. 
O Estado se faz presente através da intencional retirada dos interesses públicos que dá lugar 
aos interesses empresariais privados (DARDOT; LAVAL, 2016). 

 No contexto do empreendedorismo urbano, o Estado como garantidor das 
necessidades básicas de sobrevivência dos habitantes da cidade é visto como uma 
sobrecarga ao orçamento público. Ao invés de se colocar como o garantidor dos direitos 
fundamentais inalienáveis aos cidadãos, “o Estado de bem-estar é apresentado como um 
‘peso’, um freio ao crescimento e uma fonte de ineficácia” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 289). 
Sendo assim, a solução mais eficaz passou a ser a transferência dessas responsabilidades à 
iniciativa privada. “O postulado dessa nova ‘governança’ é que a gestão privada é sempre 
mais eficaz que a administração pública; que o setor privado é mais reativo, mais flexível, 
mais inovador, tecnicamente mais eficaz [...]” (p. 290). Ou seja, a postura inovadora e 
empreendedora que os Estados precisam passar a assumir para melhor gerir os problemas 
públicos ocorreu por meio da parceria do poder público com o setor privado. 



 144 

 Porém, os interesses do setor privado, em essência, diferem-se dos interesses do setor 
público. Enquanto que os interesses do Estado deveriam continuar sendo o de garantir os 
direitos fundamentais dos cidadãos, o de fortalecer as reinvindicações através das 
manifestações públicas e das ações políticas, os interesses do setor privado 
fundamentalmente são garantir os meios de reprodução e acumulação do capital. Ou seja, 
interesses essencialmente distintos entre si, mas que foram aproximados pela instauração da 
racionalidade neoliberal e a do empreendedorismo urbano. 

Os Estados tendem a delegar grande parte dessas funções [organização 
do poder político, elaboração e difusão da cultura nacional, relações 
entre classes sociais, organização da vida econômica, nível de emprego, 
organização local etc.] às empresas privadas, que com frequência já são 
globalizadas ou obedecem a normas mundiais. Entregam a elas parte da 
tarefa de garantir o desenvolvimento socioeconômico do país [...]. Essa 
situação cria um complexo de interesses públicos e privados que mina a 
antiga divisão entre os interesses particulares e o interesse geral. Não se 
trata apenas do fato de que o Estado sofre uma erosão em suas margens 
de manobra; trata-se, sobretudo, do fato de que o Estado se põe a 
serviço de interesses oligopolistas específicos e não hesita em delegar a 
eles uma parte considerável da gestão sanitária, cultural, turística ou até 
mesmo “lúdica” da população. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 286-287). 

 A mudança de posicionamento do Estado em atender aos interesses do mercado de 
transformar o cidadão em usuário-consumidor teve direta repercussão nos espaços da 
cidade. Sendo os espaços da cidade um produto socialmente construído, as mudanças dos 
valores sociais e a forma como esses “novos cidadãos” se relacionarem com o mundo 
reverberam em mudanças também nos espaços urbanos. Segundo Havey (2005), diante do 
empresariamento urbano, os agentes públicos passaram a focar “seus” interesses na criação 
de espaços inovadores, estimulantes, criativos e seguros para se viver e – principalmente – 
consumir.  

A valorização de regiões urbanas degradadas, a inovação cultural e a 
melhoria física do ambiente urbano [...], atrações para o consumo 
(estádios esportivos, centros de convenção, shopping centers, marinas, 
praças de alimentação exóticas) e entretenimento (a organização de 
espetáculos urbanos em base temporária ou permanente) se tornaram 
facetas proeminentes das estratégias para regeneração urbana. Acima de 
tudo, a cidade tem de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e 
seguro para se viver ou visitar, para divertir-se e consumir. (HARVEY, 
2005, p. 174). 

 A partir do momento em que os setores públicos passaram a adotar uma governança 
favorável aos interesses do mercado, o principal interesse dos projetos urbanos passou a ser 
a criação de espaços favoráveis ao consumo. Os projetos que passaram a ser empreendidos 
pelo setor público não precisariam mais estar embasados em uma real necessidade do 
território da cidade como um todo. Independente de serem ou não necessários, a realização 
dos projetos urbanos passou a ser pensada a partir da valorização que estes projetos 
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poderiam – ou não – trazer para as áreas onde foram implantados. Os projetos passaram a 
assumir um caráter essencialmente especulativo (HARVEY, 2005; DARDOT; LAVAL, 2016). 

 Sendo o interesse das atuais governanças urbanas a criação de espaços favoráveis aos 
negócios, o principal critério para o empreendimento de novos projetos passou a ser a sua 
capacidade de especular a economia local. A elaboração de projetos como parte de um 
plano geral de melhorias do território deixou de ser o foco das gestões públicas. Os projetos 
urbanos passaram a seguir critérios favoráveis a iniciativa privada. Seguindo estes critérios, a 
cidade cada vez mais passa a ser composta por fragmentos urbanos desconexões em si e 
entre o território da cidade como um todo. Inclusive, como destaca Harvey (2005), a 
implementação desses projetos tem por interesse não apenas estimular a valorização 
econômica-comercial do lugar, mas também inserir os espaços da cidade em uma lógica 
concorrencial entre regiões e entre cidades. 

 Perante a necessidade de criar um ambiente urbano atrativo, estimulante, favorável 
aos negócios e ao consumo no e do espaço, o setor público passou a precisar estabelecer 
parcerias com a iniciativa privada. Com um orçamento público limitado e com escassos 
recursos financeiros, o Estado passa a contar também como os recursos privados de outras 
instituições para realizar as transformações urbanas que julgam “necessárias” para a cidade. 
Geralmente com recursos insuficientes para financiar todos os projetos necessários, o setor 
público investe seus recursos em chamados “projetos âncoras” ou “projetos indutores”. 
Segundo Fix (2004), os projetos lançados e financiados inicialmente pelo poder público têm 
como objetivo dar início a um amplo processo de revalorização de uma área. Como são 
conhecidos, esses “projetos indutores” buscam induzir um amplo processo de valorização de 
áreas desvalorizadas – mas ainda com grande potencial de valorização para o mercado 
imobiliário, comercial e empresarial. Sendo assim, as parcerias público-privadas são 
apresentadas como “fórmulas-mágicas” para viabilizar amplas intervenções urbanas em 
tempos de crise fiscal do Estado (FIX, 2004). 

 Dando o pontapé inicial aos projetos, o poder público atua como uma empresa a 
serviço de outras empresas. O setor público local cumpre o papel de empresa de 
desenvolvimento que induz o início da valorização dos espaços urbanos, um agente 
desbloqueador do potencial dos negócios de uma determinada região da cidade. Os 
“projetos indutores” geralmente são obras de infraestrutura que visam criar as condições 
físicas necessárias para a construção de novos empreendimentos na área onde foram 
implantados. Esses projetos podem ser, por exemplo, a construção de uma nova avenida que 
futuramente poderá atrair a construção de novas lojas ou torres comerciais ou residenciais. 
Mais do que atender necessidades atuais, geralmente estes projetos indutores buscam 
satisfazer necessidades futuras para a criação de um espaço urbano competitivo capaz de 
atrair futuros investimentos privados. 

 Como esses projetos são realizados mais para atender necessidades futuras do que 
necessidades atuais, o Estado realiza um investimento de risco. Sendo “projetos indutores” 
de valorização, como o próprio nome diz, não há nada que necessariamente garanta que 
essa valorização de fato vá ocorrer – esta é apenas uma possibilidade. De qualquer forma, os 
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recursos financeiros do poder público foram aplicados e não podem ser revertidos. Assim, o 
risco de não recuperação dos investimentos realizados fica a cargo exclusivamente do Estado, 
mas os lucros da valorização que esses projetos podem render são necessariamente 
compartilhados entre setores público e – principalmente – privados (DARDOT; LAVAL, 2016; 
HARVEY, 2005; FIX, 2004). 

 Os pontos até aqui apresentados, como a transformação do cidadão em usuário-
consumidor e o reposicionamento da administração pública do Estado em uma grande 
empresa a serviço de outras empresas, visam embasar a construção da paisagem urbana atual 
de acordo com os critérios capitalistas de produção-reprodução de capital. Na sociedade 
contemporânea a política, a cultura, a sociedade, a cidadania e as cidades passam a estar 
intrinsecamente ligados aos objetivos da econômica. Em um contexto de globalização da 
economia, da informação, das sociedades urbanas, as cidades também não escapam das 
lógicas de reprodução do capital. Sendo assim, reforçamos a ideia de que o consumo passa 
a ser o elemento estruturante da sociedade atual – e, por consequência, também das cidades 
e seus espaços. 

 Entender a conformação da paisagem urbana passou a ser fundamental para também 
entender as relações de consumo no e do espaço urbano. Nas últimas décadas, essas 
relações têm se tornado cada vez mais intrínsecas com o avanço da econômica neoliberal. 
Segundo Alves (2014), o desenvolvimento de projetos sob essa lógica de parcerias entre 
poder público e privado, seguindo modelos mundializados de urbanização, tem levado a 
construção de paisagens urbanas cada vez mais desconexas com a cultura local. Sendo que 
grande parte dos projetos urbanos executados estabelecem relações de interesse com a 
valorização que o consumo pode causar, cada vez mais observamos uma tendência 
homogeneizante da paisagem urbana. Em prol do consumo – elemento estruturante da nossa 
sociedade contemporânea – os projetos urbanos acabam por atender aos mesmos interesses, 
resultando em soluções arquitetônicas e urbanísticas extremamente semelhantes entre si.  

Processos de produção do espaço urbano e de conformação de sua 
paisagem constituem-se sob o impacto de políticas neoliberais e de 
modelos mundializados de propostas urbanas. Nela (cidade), é 
perceptível uma espacialidade do ócio e do consumo, de modelos e 
padrões de produção de um meio urbano para ser visitado 
intensivamente, produtora de paisagens a-territoriais definidas pela 
espacialização econômica e funcional do território – paisagens que não 
guardam relação com a geografia cultural local e com a permanência do 
tecido urbano. (ALVES, 2014, p. 481). 

 Experenciamos espaços da cidade que essencialmente buscam manter viva a relação 
entre produção, circulação e consumo de mercadorias. Em prol desse consumo no e do 
espaço, outras relações de sociabilidade são deixadas de lado. Segundo Lefebvre (2016), as 
necessidades sociais inerentes à sociedade urbana devem extrapolar as relações de consumo 
– e não se limitar a elas. As necessidades de manutenção da vida na cidade incluem a 
necessidade de encontro com o outro, de realização de atividades lúdicas, de sentimento de 
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segurança, de previsibilidade e imprevisibilidade, de trocas e de comunicação. Ou seja, 
relações não intermediadas pelo consumo.  

As necessidades sociais têm um fundamento antropológico; opostas e 
complementares, compreendem a necessidade de segurança e a de 
abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de aventura, a da 
organização do trabalho e a do jogo, as necessidades de previsibilidade 
e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, 
de trocas e de investimentos, de independência (e mesmo solidão) e de 
comunicação, de imediaticidade e de perspectiva de longo prazo. [...] 
Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não 
apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), necessidades de 
informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. 
(LEFEBVRE, 2016, p. 113-114). 

Porém, o que observamos hoje é a redução de todas essas necessidades 
antropológicas em uma única necessidade: a de relações humanas intermediadas pelas 
relações de compra e venda. A lógica neoliberal passou a condicionar a construção de novos 
imaginários em que a mercadoria se torna o princípio constitutivo da organização das 
relações sociais e das relações com o espaço (ALVES, 2014). Essa redução de sentido 
antropológico das necessidades humanas também conduziu a uma redução do sentido do 
espaço urbano. Tais espaços deixaram de ser espaços plenos de realização da vida e 
passaram a ter o seu sentido reduzido – e até mesmo esvaziado – em prol do consumo da 
cidade. 

Acerca dessa tendência reducionista dos espaços da cidade, Muñoz (2004; 2008) 
aprofunda essa discussão tratando especificamente da homogeneização da paisagem 
urbana. Segundo o autor, assistimos atualmente a como cidades com diferentes culturas, 
histórias e localizações geográficas estão apresentando paisagens urbanas muito 
semelhantes entre si. Muñoz (2004) caracteriza esta tendência homogeneizante como uma 
tendência a uma urbanização banal do território – basicamente um processo onde elementos 
que compõem essas paisagens podem ser facilmente repetidos, replicados, multiplicados – 
mudando formas e funções para criar imagens urbanas semelhantes entre si mesmo em 
lugares culturalmente distintos e distantes geograficamente. 

Assistimos atualmente a como cidades com história e cultura diferentes, 
localizadas em lugares diversos, estão produzindo um tipo de paisagem 
padronizada e comum. Se mostra assim um tipo de urbanização banal do 
território, enquanto os elementos que se conjugam para dar lugar a uma 
paisagem concreta podem ser repetidos e replicados em lugares muito 
distantes tanto geográfica como economicamente. (MUÑOZ, 2004, p. 
27-28, tradução livre). 

No entanto, cabe fazer aqui um adendo mais específico quanto ao trabalho de Muñoz 
(2008). Para além do entendimento simplificado que este trabalho adota sobre o processo 
de urbanização banal do território, cabe destacar que o autor não se limita a entender este 
processo como uma mera gestão das diferenças em paisagens urbanas culturalmente 
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distintas. O autor também contempla em seu entendimento sobre a urbanização banal a 
multiplicação indiferenciada dos atributos de centralidade, das tipologias de fluxos de 
mobilidade e das diferentes formas de se habitar o território. Contudo, cabe informar que a 
discussão aqui feita se apropria apenas de uma parte mais pontual deste conceito, a que se 
refere às mudanças das formas e funções que criam uma imagem urbana desprovida de suas 
singularidades. 

Para levar adiante o seu entendimento sobre a produção banal da paisagem urbana, 
Muñoz (2004) cria o termo urbanalização. O processo denominado pelo autor como 
urbanalização faz referência a políticas urbanas festivalizadas que tematizam a paisagem 
urbana, como se os espaços da cidade servissem para a criação de grandes parques 
temáticos. Segundo Muñoz (2004), a urbanalização dos espaços urbanos tem como pano de 
fundo políticas neoliberais que colocam as políticas de Estado em prol dos interesses da 
iniciativa privada. As políticas urbanas criadas neste contexto colocam como prioridade a 
inclusão dos espaços da cidade nos mercados de consumo de massa, tão característicos da 
sociedade de consumidores. 

Como apresentado em parágrafos anteriores, dentro do contexto da racionalidade 
neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016), os governantes dos Estados passam a ter como objetivo 
a criação de espaços urbanos inovadores, estimulantes, criativos e seguros para se viver e 
consumir (HARVEY, 2005). A partir dessa lógica de produção dos espaços, os governantes 
passaram a ter como objetivo elaborar políticas públicas que favorecessem a criação de uma 
imagem urbana capaz de atrair investimentos privados, e com isso dar início a um processo 
de revalorização dos espaços da cidade (FIX, 2004). Com esse objetivo, mais do que criar 
espaços atrativos para o consumo, segundo Muñoz (2008), a urbanalização tende a dar início 
também a um processo de brandificação das cidades – a definição de uma imagem de cidade 
viabilizada pela criação de uma marca a ser consumida. 

O processo de brandificação leva ao extremo a criação da imagem urbana de uma 
cidade à venda. Segundo Muñoz (2004), a brandificação das cidades está diretamente 
vinculada à criação e consolidação dos mercados de consumo de massa do século XX – o 
mesmo recorte temporal do surgimento das sociedades de consumo (CANCLINI, 1995; 
BAUMAN, 2008).  

O surgimento dos bands, das marcas, a princípio estava exclusivamente relacionada 
aos produtos comercializados – e não aos espaços, como observamos hoje. Isso se deu no 
decorrer de um longo processo, que Muñoz (2004) busca demarcar em seu trabalho. Em um 
primeiro momento, as marcas significavam apenas uma etiqueta que acompanhava o objeto. 
O seu significado era apenas o de identificar a origem de fabricação do produto, nada além 
disso. A propaganda – e não o simbolismo da marca – era a principal estratégia utilizada para 
divulgar a mercadoria. Em um segundo momento isso passa a evoluir e a marca passa a 
assumir um outro significado: o de representar o produto. No final dos anos 1980 e início dos 
anos 1990, as marcas passaram a ser dominantes sobre o objeto, passando a se mostrar igual 
ou até mesmo mais importante que o próprio produto comercializado. Os brands 
substituíram o produto, o objeto comercializado passou a ser apenas um suporte para a 
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marca que estava sendo divulgada. A construção do simbolismo da marca passou a ser mais 
importante do que a comercialização do produto em si. 

Se desde o início do século 20 as marcas representaram a confiabilidade, 
autenticidade ou familiaridade de produtos por meio de um logotipo ou 
um lema - ou slogan -, no final do século os produtos não eram mais do 
que meros recipientes, suportes simples para representar a marca. [...] 
Empresas como The Body Shop, Ikea ou Starbucks são exemplos muito 
claros de empresas que não precisam anunciar seus produtos na mídia, 
por conta própria os estabelecimentos são verdadeiros anúncios 
tridimensionais. (MUÑOZ, 2004, p. 32, tradução livre). 

 Porém, atualmente, já em um terceiro momento, segundo Muñoz (2004), adentramos 
em uma realidade em que as marcas transcendem totalmente a sua vinculação com os 
objetos. Os brands passaram a se vincular essencialmente com a imaterialidade da cultura 
urbana. Atualmente verificamos uma enorme quantidade de marcas – que surgiram 
originalmente sendo associadas a objetos – passando a se associar a eventos esportivos, 
culturais, musicais, artísticos e/ou cinematográficos. Para o autor, tal situação leva ao extremo 
as tendências de privatização e de espetacularização dos espaços urbanos. A cidade passa a 
ser então o meio de divulgação de uma marca. Mas, ainda assim, a brandificação dos espaços 
urbanos conseguiu se superar. Mais do que um suporte para a divulgação das marcas, a 
imagem da cidade se transformou em sua própria marca. Os espaços urbanos passaram a ser 
um produto em si, que usam de uma imagem de cidade, definida a priori pelo mercado e 
pelas gestões públicas, para venderem si mesmos enquanto marca. 

Conjunto 53. Letreiros instalados em pontos turísticos da cidade de Nova York, Rio de Janeiro e 
Presidente Prudente transformando a imagem da cidade em sua própria marca 

   
Fonte: Twenty20, G1 e O Imparcial111, 2019 e 2021 

 
Trazer a discussão até este ponto foi necessário para agora aprofundarmos o 

entendimento sobre o objeto de estudo deste trabalho. A inserção dos segmentos populares 
na sociedade de consumidores via políticas públicas de minimização das desigualdades de 
renda também os inseriu na lógica do consumo dos espaços da cidade enquanto mercadorias 
a serem consumidas. A transformação dos cidadãos em meros usuários-consumidores do 

 
111 LETREIRO é inaugurado na Praça do Centenário, em Presidente Prudente. O Imparcial, Presidente 
Prudente, 18 set. 2021. Disponível em: https://www.imparcial.com.br/noticias/letreiro-e-inaugurado-
na-praca-do-centenario-em-presidente-prudente,46455. Acesso em: 01 dez. 2021. 
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espaço urbano levou a iniciativa pública a também pensar estes espaços enquanto 
mercadorias. Interessados em atender às novas demandas de mercado, a iniciativa pública 
passa a se preocupar sobretudo com a melhoria da imagem da cidade perante aos seus 
usuários-consumidores. A partir do momento em que os segmentos de baixa renda passam 
a ser vistos como pessoas com “direitos a ter direitos”, os espaços públicos a eles voltados 
passam a sofrer transformações justamente para atender as suas novas demandas por 
espaços agradáveis e atraentes para suas práticas de consumo. A próxima sessão deste 
trabalho buscará analisar os novos projetos para os espaços públicos do centro de Presidente 
Prudente exatamente a partir desta perspectiva. 
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SESSÃO 04. 

 ÁREA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE:  
ANÁLISES SOBRE SUAS RECENTES INTERVENÇÕES 

 _______________________________________________________________ 

 

 

Projetos de intervenção em áreas centrais 
 

Ao longo da sessão anterior buscamos demostrar o quanto que as práticas de 
consumo vêm moldando não apenas as relações entre as pessoas, mas também a relação 
das pessoas para com os espaços da cidade. Seguindo o ponto de partida que este trabalho 
se propôs a tomar – o de que os espaços urbanos são produtos sociais e que, portanto, 
tendem a ter refletidos em sua forma espacial os aspectos que estruturam essas relações –, 
buscaremos entender os projetos que vêm sendo realizados na área central de Presidente 
Prudente à luz dessa atual sociedade de consumidores. 

Como buscamos apontar, as intervenções urbanas vêm sendo pensadas a partir da 
valorização econômica, política, simbólica e funcional que podem proporcionar aos agentes 
público e/ou privados. O Estado cada vez mais vem se colocando como uma empresa a 
serviço de outras empresas com o principal objetivo de construir espaços urbanos inovadores 
capazes de atrair novos investimentos para as áreas de intervenção. Essas intervenções 
pensadas a partir de parcerias público-privadas buscam criar uma imagem urbana atrativa 
para que os seus usuários-consumidores consumam cada vez mais e melhor. Porém, que não 
consumam apenas as mercadorias que são comercializadas nesses espaços, mas que 
fundamentalmente consumam também os espaços em si como mercadoria.  

As intervenções realizadas especificamente nas áreas centrais das cidades não se 
distanciam dessa lógica. Os centros das cidades tendem a ser o foco preferencial dessas 
intervenções, justamente porque os centros ainda cumprem um papel basilar na estruturação 
urbana das cidades. Segundo Whitacker (2017), os primeiros estudos sistemáticos sobre a 
forma urbana buscaram entender justamente o papel estrutural que os centros das cidades 
já desempenhavam.  

Os integrantes da Escola de Chicago, por exemplo, foram um dos primeiros a buscar 
explicar a estrutura espacial das cidades a partir de modelos descritivos embasados em larga 
pesquisa de campo (GOTTDIENER, 1992). O estudo do Modelo de Zonas Concêntricas de 
Burgess – corrente de estudos urbanos que vem da Escola de Chicago – propõe a 
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compreensão da forma urbana justamente a partir da sua área central. Neste modelo, o 
centro é entendido como o ponto nodal da cidade, de onde surgem outras áreas urbanas 
concêntricas a esta área central. O primeiro anel concêntrico ao centro é caracterizado, neste 
modelo, por áreas industriais seguidas de áreas habitacionais voltadas à população de baixa 
renda. No segundo anel concêntrico ao primeiro estariam situados estabelecimentos 
comerciais e de serviços voltados aos segmentos populacionais de maior renda. 
Independente da caracterização funcional de cada um dos anéis concêntricos, o que o 
Modelo das Zonas Concêntricas de Burgess traz de interessante para o estudo da forma 
urbana é o papel estruturador que o centro desempenha no encadeamento de processos de 
concentração/desconcentração, que passaria a dar início a processos de formação espacial 
de outras áreas urbanas concêntricas à área central.  

Para o quadro de Burgess, era essencial a noção de centralidade – isto é, 
o centro da cidade, por força dessa posição e como resultado de um 
processo histórico de aglomeração, dominava a competição espacial em 
torno dele. À medida que a população da cidade aumentava, a 
competição e a divisão do trabalho cada vez mais especializado 
disparariam dois processos ecológicos [referentes à “ecologia urbana”] 
adicionais, chamados centralização e descentralização, que eram uma 
versão funcional do ciclo invasão-sucessão. (GOTTDIENER, 1992, p. 42, 
grifo nosso). 

Apesar desses modelos terem dado um pontapé inicial importante para a 
compreensão do papel basilar que os centros desempenham na estruturação da forma 
urbana, é importante lembrar que estes primeiros modelos são generalistas e, portanto, 
passíveis de não serem aplicados a todas as cidades (WHITACKER, 2017). Além disso, 
também é importante lembrar que as formas urbanas das cidades contemporâneas se dão a 
partir de articulações mais complexas e, portanto, precisam ser entendidas para além das 
articulações entre centro e periferia. Os centros ainda hoje estabelecem relações com as 
periferias espaciais da malha urbana, mas já não se restringem a elas.  

Os centros atualmente costumam estabelecer relações com outras expressões de 
centralidades urbanas, que podem vir a se tornar – ou não – novos centos ou subcentros da 
estrutura urbana. As expressões de centralidade antecedem a formação espacial do centro e 
coexistem com ele após a sua consolidação na estrutura urbana. O centro é a territorialização 
consolidada da centralidade por ele expressa. No entanto, as centralidades não são 
expressas apenas nos centros – ou no centro, no caso de uma estrutura urbana monocêntrica. 
A centralidade pode ser expressa em várias localidades da malha urbana, não 
necessariamente apenas em centros e subcentros. A centralidade pode ser expressa, 
inclusive, fora dos limites da cidade. O que constitui a expressão da centralidade é a dinâmica 
estabelecida pelos seus fluxos – de pessoas, mercadorias e/ou informações. Por isso, precisa 
ser entendida de forma relacional e entre diferentes escalas.  

A centralidade intraurbana, pois, deve ser compreendida de modo 
relacional e se insere num conjunto de articulações escalares, as quais 
demonstram materialidades e territorializações que incorrem em fluxos e 
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deles decorrem, com a difusão do conteúdo e o espraiamento da forma 
da cidade. Tal processo agrega à discussão a escala e o tempo. 
(WHITACKER, 2017, p. 150). 

Entender o crescimento da malha urbana perpassa por entender o movimento de 
dispersão do centro associado à difusão de sua centralidade. Em si, o centro é definido por 
um recorte territorial e, por isso, pode ser delimitado espacialmente. Ao contrário do centro, 
a centralidade não possui um recorte territorial. A centralidade é expressa em seus fluxos e 
assume espacialidade na sua relação espaço-tempo. “A centralidade é cambiante, na medida 
em que não se define pela localização, mas pelo movimento e pela articulação das diferentes 
localizações“ (WHITACKER, 2017, p. 170). A dispersão dos fluxos de pessoas, mercadorias 
e/ou informações expressos pela centralidade podem levar ao espraiamento da malha urbana 
e também a formação de novos centros. Essa expressão dinâmica de definição-redefinição 
das centralidades tende a gerar um processo espacial também dinâmico de concentração-
desconcentração das áreas centrais. Muitos dos projetos realizados em áreas centrais são 
justificados a partir da observância dessa dinâmica. 

Como já destacado, o centro tende a ser o local preferencial das intervenções 
urbanas. Nigro (1998) justifica essa tendência a partir do forte papel simbólico e funcional 
que o centro desempenha perante a estrutura urbana. Para a autora, o centro concentra 
elementos importantes para a vida social da cidade. O centro é a área da estrutura urbana 
que mais concentra equipamentos de mobilidade intra e interurbana, que concentra 
estabelecimentos comerciais e de serviços, e que concentra também um grande número de 
instituições financeiras. Além dessa infraestrutura, o centro concentra em sua forma também 
boa parte dos elementos simbólicos que contam a história da cidade através da materialidade 
dos seus edifícios. 

Apesar do centro desempenhar um papel fundamental para e estrutura urbana, a 
cidade não se limita ao seu centro. Faz parte do processo de expansão da malha urbana que 
este movimento de concentração de pessoas, capitais, serviços e mercadorias observada no 
centro se movimente também em direção a outras áreas. Até porque esta concentração de 
pessoas e mercadorias no centro em algum momento passa a representar uma perda de 
diferencial de mercado para alguns setores, que passam a buscar lugares mais afastados do 
centro na tentativa de resgatarem sua “exclusividade” perante os demais setores econômicos 
e financeiros da cidade. Com isso, começam a surgir novas expressões de centralidade na 
malha urbana, justamente por conta desse redirecionamento dos fluxos que para lá começam 
a se dirigir.  

Buscando detalhar esse movimento de concentração-desconcentração tão 
fundamental para se compreender a produção do espaço urbano do centro, Whitacker (1991) 
traça um perfil de produção espacial comum entre os centros das cidades brasileiras. 
Segundo o autor, esse movimento de concentração-desconcentração pode ser melhor 
detalhado a partir da observância de três momentos: os de evolução, involução e 
transformação. 
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Num primeiro momento, a produção do espaço urbano do centro costuma estar 
relacionada ao seu movimento de evolução. Com frequência esse movimento de evolução 
ocorre poucos anos após a fundação da cidade, inclusive como um movimento de 
consolidação da área central. Ao longo da evolução do centro, esta área costuma se 
consolidar como a sede do poder público local, a área preferencial para a localização de 
estabelecimentos comerciais e de serviços capazes de atender as necessidades da cidade 
como um todo, e também acaba por se consolidar como a área preferencial para as elites 
locais fixarem residência. Nas palavras do autor: “num primeiro momento teríamos um centro 
como sede do poder local, do comércio principal; como ‘núcleo lúdico’ da cidade e como 
local de residência da elite dominante” (WHITACKER, 1991, p. 09). 

Porém, após esse primeiro momento de evolução, o centro costuma atingir um limite 
para sua capacidade de concentração. Ao atingir esse ápice, o centro começa a ser palco de 
um processo de involução. Este momento de involução se relaciona com o que destacamos 
em parágrafos anteriores. Ao atingir o limite de sua capacidade de concentração, os espaços 
da área central passam a representar uma perda locacional de diferencial de mercado. Isso 
impulsiona os segmentos comerciais e financeiros voltados às elites econômicas e sociais a 
buscarem outras áreas, onde possam reaver o seu caráter de “exclusividade”. Como 
consequência dessa involução das áreas centrais, é comum observarmos um certo “vazio” 
deixado pelos segmentos comerciais e de serviços de alto padrão no centro. “Vazio” este 
que é frequentemente “preenchido” pelo comércio popular. 

Com o deslocamento desta esfera da sociedade [as elites sociais e 
econômicas] seguem-na um comércio e serviços de mais alto padrão. O 
que deixaria no centro um “vácuo” que seria tomado pelo comércio e 
serviços mais populares, podendo culminar no que se chamou de “áreas 
cinzentas” e que podem refletir, principalmente, uma incapacidade de 
investimentos por parte dos proprietários. (WHITACKER, 1991, p. 09). 

Vargas e Castilho (2015) também chamam a atenção para este ponto de involução do 
centro. Segundo as autoras, ao mesmo tempo em que os centros se congestionam pela sua 
capacidade de concentrar atividades do setor terciário, essa concentração dá início a um 
processo contrário, o de involução. Quanto mais próximos os centros estiverem de atingir um 
patamar limite para esta concentração, maior será a busca dos setores terciários de alto 
padrão por outros locais, em que poderão reafirmar o seu diferencial de mercado para os 
demais estabelecimentos do setor. Ou seja, o processo de involução dos centros está 
associado ao processo de expansão urbana do centro, capaz de criar novos centros e 
subcentros – além de criarem novas expressões de centralidade. 

Ao mesmo tempo em que os centros congestionam-se pela intensidade 
das suas atividades, amplia-se a concorrência por outros locais mais 
interessantes para se morar e viver. Assiste-se ao êxodo de atividades 
ditas nobres e à saída de outras grandes geradoras de fluxos [...]. 
(VARGAS; CASTILHO, 2015, p. 04). 
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Como afirma Whitacker (1991), este “vazio” deixado pela saída do setor terciário 
voltado às elites econômicas e sociais acaba sendo “preenchido” pelos setores voltados aos 
segmentos de baixa renda. Geralmente, o processo de involução do centro tende a dar início 
também a um processo de popularização da área. Com o surgimento de novos centros e/ou 
novas centralidades urbanas, a antiga área central tende a ser predominantemente ocupada 
pelos setores com baixo capital investido. Isso porque, por não terem um grande volume de 
capital disponível para investirem em áreas urbanas mais valorizadas – tanto do ponto de 
vista imobiliário quanto do ponto de vista funcional – esses estabelecimentos acabam 
permanecendo no centro principal. Ou seja, após esse processo de esvaziamento, as 
atividades voltadas às elites econômicas passam a ser substituídas por atividades de menor 
rentabilidade – ou até mesmo pelo comércio informal e ilegal. A partir daí o que se passa a 
observar é o início de um processo de deterioração física e simbólica do centro. 

Segundo Vargas e Castilho (2015), neste momento em que o centro principal passa a 
concentrar o setor terciário voltado às classes econômicas de menor renda – ou até mesmo 
a concentrar atividades comerciais informais e/ou ilegais – cai o interesse do poder público 
em atuar na área. A partir do momento em que as arrecadações de impostos vindas do centro 
diminuem expressivamente, cai também o interesse do poder público de se fazer presente 
na área, reduzindo a sua atuação nos serviços de limpeza e segurança pública. O que se vê 
a partir daí é um cenário tanto de deterioração física quanto de deterioração simbólica do 
centro. Diante disso é que as intervenções urbanas em áreas centrais costumam ocorrer. 

A substituição faz-se por atividades de menor rentabilidade, informais e, 
por vezes, ilegais e praticadas por usuários e moradores com menor ou 
quase nenhum poder aquisitivo. Consequentemente, a arrecadação de 
impostos diminui e o poder público reduz a sua atuação nos serviços de 
limpeza e segurança públicas. (VARGAS; CASTILHO, 2015, p. 04). 

As justificativas para se intervir nos centros das cidades estão fortemente embasadas 
no argumento da degradação. “Os conceitos de deterioração e degradação urbana estão 
frequentemente associados à perda de sua função, ao dano ou à ruína das estruturas físicas, 
ou ao rebaixamento do nível do valor das transações econômicas de determinado lugar” 
(VARGAS; CASTILHO, 2015, p. 03). Com dito anteriormente, há um consenso quanto a 
necessidade de intervir no centro. O centro desempenha um papel basilar na estruturação 
urbana da cidade, ele converge para si um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, capital e 
informação. O centro também costuma ter materializado em sua paisagem elementos 
arquitetônicos que contam a história da cidade, além de serem a sede de vários edifícios do 
poder público municipal e regional. De forma geral, os mesmos argumentos que motivam as 
intervenções nos centros servem também de justificativa para a realização de tais projetos, 
como por exemplo: seu referencial histórico, sua infraestrutura consolidada preexistente, sua 
capacidade de centralização e suas mudanças nos padrões sociodemográficos. 

 



 158 

Figura 11. Tabela síntese das motivações que conduzem às intervenções em centros urbanos 

Referência e 
identidade 

Os centros têm um papel essencial quanto à identidade e à 
referência de seus cidadãos e visitantes. 

História Urbana O centro é o lugar onde se encontram as sedimentações e as 
estratificações da história de uma cidade. 

Sociabilidade e 
diversidade 

A variedade de atividades e a tolerância às diversidades reforçam 
o caráter singular dos centros urbanos em relação aos subcentros 
mais recentes. 

Infraestrutura 
existente 

Nos centros das cidades, geralmente, há um sistema viário 
consolidado, saneamento básico, energia e serviços de telefonia, 
transporte coletivo, equipamentos sociais e culturais de diversas 
naturezas. O descarte dessa infraestrutura, tanto do ponto de vista 
econômico quanto ambiental, é injustificável. 

Mudanças nos 
padrões 
sociodemográficos 

Alterações como maior expectativa de vida e consequente 
envelhecimento da população; redução do número de 
componentes da família; ampliação do trabalho feminino, entre 
outros aspectos, facilitam e reconduzem ao retorno de habitações 
nas áreas centrais. 

Deslocamentos 
pendulares 

Estatisticamente, o centro de muitas cidades ainda concentra um 
maior número de postos de emprego. O retorno do uso 
residencial para o centro diminui sensivelmente a necessidade de 
movimento pendular diário moradia-trabalho. 

Distribuição e 
abastecimento 

Durante muitas décadas, vem ocorrendo a dispersão locacional 
dos negócios. Em diversas escalas, entretanto, os centros ainda 
retêm uma parcela da distribuição de bens e serviços. 

Fonte: VARGAS; CASTILHO, 2015, editado por Bárbara Scudeller, 2021. 

 
Além dos motivos anteriormente citados para se intervir nos centros, gostaríamos de 

dar destaque a um deles especificamente, por dar continuidade a temas abordados em 
sessões anteriores deste trabalho. 

Como vimos, cada vez mais as intervenções urbanas colocam os espaços da cidade 
no rol de mercadorias a serem consumidas. Mais do que palco para as relações de compra e 
venda de produtos e serviços, os espaços urbanos criados a partir desses projetos colocam 
a cidade como a principal mercadoria à venda. Diante das estratégias do empresariamento 
urbano, os Estados se colocam cada vez mais a serviços dos interesses da iniciativa privada 
na criação de espaços inovadores, estimulantes, criativos e seguros para se viver, visitar e 
consumir. Perante tais interesses – fundamentalmente políticos e econômicos –, a maioria dos 
projetos tende a trabalhar na construção de uma imagem urbana atrativa para os seus 
usuários-consumidores-não-cidadãos. 

Para Vargas e Castilho (2015), independente dos argumentos que os setores público 
e/ou privado apresentem para justificar os novos projetos para o centro, todos eles passam 
por uma estratégia em comum: a reinvenção da imagem urbana da área. Nesse sentido, o 
consumo do espaço urbano como mercadoria ocorre através do consumo dessa imagem 
reinventada. 

Definitivamente, estamos na era da imagem, da visibilidade, da 
valorização do lugar, da cidade como locus do consumo, do place 
marketing. Assim sendo, a “boa e bela” imagem parece corresponder ao 
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resultado esperado pelos propositores das intervenções urbanas. [...] 
independentemente dos objetivos, implícitos ou explícitos, a estratégia 
para alcançá-los passa pela proposta de reinvenção de uma imagem 
urbana, que se traduz por meio da forma física, das atividades que 
podem ser consumidas nesses espaços e das mensagens que podem ser 
transmitidas nesse processo – em que o Estado e o capital de diversas 
origens aliam-se, agora, em escala e modelo globalizados. (VARGAS; 
CASTILHO, 2015, p. 313). 

 Independentemente das especificidades locais, os agentes públicos e/ou privados 
responsáveis pelos projetos urbanos têm adotado a reinvenção da imagem da cidade como 
uma solução comum aos projetos em áreas centrais. Como já discorrido sobre Muñoz (2004; 
2008), a criação de uma imagem concebida e definida a priori em função de um sistema 
capitalista que demanda simulação e espetáculo de imagem leva a uma tendência mundial 
de reinvenção da imagem da cidade. Segundo o autor, a sociedade prefere uma imagem 
distorcida do real, a cópia ao original. A criação de uma outra imagem urbana se tornou o 
foco principal das novas intervenções, que tem como objetivo atender aos interesses do 
mercado capitalista global. Ela deixou de ser algo acessório e se tornou a principal estratégia 
adotada para solucionar a degradação e deterioração urbana – física e simbólica – de certas 
áreas da cidade. 

 A imagem da cidade passou a ser importante para a criação de espaços consumíveis 
pelos seus frequentadores, e não apenas ocupados por eles. Como consequência, o que se 
passa a observar a partir daí é o surgimento de um grande número de projetos de 
“embelezamento” urbano, como parques lineares, grandes avenidas e boulevares. O que 
todos eles têm em comum é o objetivo de reverter os processos de deterioração urbana a 
partir da execução e comercialização de uma nova imagem da cidade. Daí a importância que 
o marketing urbano passou a assumir nas gestões públicas municipais. 

Se as cidades atuais necessitam do marketing urbano é porque a imagem 
da cidade é um fator básico para atrair investimentos e capital. Não é 
essa uma questão pouco importante, pois é o papel das políticas 
urbanas, sobretudo da arquitetura, que se vai reduzindo em certa medida 
à produção e reprodução de imagens urbanas. Esta redução do papel 
dos objetivos permite falar de políticas urbanas e de uma arquitetura 
espetacularizada, se tomarmos em consideração as definições de 
espetáculo sugeridas por Guy Debord na Sociedade do espetáculo: 
espetáculo como relação entre pessoas mediada por imagens e 
espetáculo como capital que foi acumulado a tal ponto que foi convertido 
em imagem. (MUÑOZ, 2004, p. 29, tradução livre, grifos do autor). 

A realidade brasileira não foge a essa tendência mundial. Apesar deste trabalho não 
ter como objetivo tratar do cenário nacional brasileiro com um todo, mas sim de um estudo 
de caso específico, é importante reconhecermos que a estratégia de reinvenção da imagem 
urbana em prol do consumo do espaço – principalmente das áreas centrais – também se 
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aplica ao nosso estudo de caso, que vem recebendo novos projetos na tentativa de reverter 
um processo de deterioração112 nele observado. 

No entanto, também é importante fazermos aqui uma observação, que contempla 
parte do objetivo geral deste trabalho: contextualizar, explicar e analisar os projetos de 
“revitalização” dos espaços públicos da área central de Presidente Prudente. Como 
desenvolvemos ao longo da primeira sessão, o centro de Presidente Prudente historicamente 
vem sendo alvo de intervenções por parte do poder público municipal. Desde a fundação da 
cidade, o quadrilátero central, primeiro loteamento da cidade, vem recebendo novos 
projetos. Como, por exemplo, o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei, a Praça 9 de Julho 
e a Praça da Bandeira – objetos de estudo deste trabalho. 

Porém, o que este trabalho buscará esclarecer a seguir é que os recentes projetos 
executados para o centro de Presidente Prudente não ocorreram de forma isolada. Ao longo 
dos anos 2010, houve o lançamento de outros projetos para as áreas centrais de pelo menos 
outras três cidades próximas a região de Presidente Prudente: Londrina (PR), Ribeirão Preto 
(SP) e São Carlos (SP). Estes projetos serão brevemente apresentados a seguir. Contudo, cabe 
esclarecer desde já que a apresentação de tais projetos não adentrará à análise de suas 
espacialidades e nem representa a ampliação dos objetos de estudo deste trabalho. A citação 
destes outros exemplos tem como proposta mostrar ao leitor que as transformações 
socioespaciais motivadas pela alteração do perfil de consumo dos segmentos populares não 
são exclusivas do caso de Presidente Prudente, pelo contrário. As análises feitas para o 
estudo de caso desta pesquisa poderão servir de referência para a análise de outros estudos 
de casos semelhantes, como as cidades de Londrina, Ribeirão Preto e São Carlos. Contudo, 
isso ficará a cargo de outras pesquisas sobre o tema. De qualquer forma, alguns paralelos 
podem ser estabelecidos desde já. 

No início dos anos 2010, a primeira cidade da região de Presidente Prudente a lançar 
um novo projeto para o seu Calçadão foi a cidade de Londrina. O projeto teve início em 
2010, apenas um ano antes do projeto do Novo Calçadão de Presidente Prudente também 
ser lançado. Segundo levantamentos realizados junto aos jornais locais disponíveis online, a 
realização do novo projeto para o Calçadão de Londrina guarda algumas semelhanças com 
o Calçadão de Presidente Prudente. 

Ambas as cidades implementaram ruas pedestrianizadas nas suas respectivas áreas 
centrais ao longo dos anos 1970, período em que houve um certo “modismo” na 
implementação de calçadões nos centros das cidades brasileiras, como em Curitiba (PR) e 
São Paulo (SP). Porém, após a construção deste primeiro projeto, o Calçadão de Londrina 
não recebeu nenhuma outra obra de igual porte e relevância para a área. Isso teve como 
consequência a deterioração física do centro e desvalorização dos estabelecimentos 
comerciais que lá permaneceram. Sendo assim, a realização de um novo projeto para o 

 
112 Faz-se aqui referência a um processo sobretudo de deterioração física, devido à falta de 
manutenção de sua infraestrutura, tendo em vista o intenso e frequente uso destes espaços pela 
população local. 
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Calçadão de Londrina teve um objetivo muito claro: atualização da sua infraestrutura física e 
redinamização econômica da área através da renovação de sua imagem urbana113 – motivo 
semelhante ao apresentado pelo poder público de Presidente Prudente.  

Conjunto 54. Calçadão da Avenida Paraná, em Londrina, antes do seu novo projeto. 

  

Fonte: Mapio Net. Disponível em: https://mapio.net/pic/p-15553123/. Acesso em: 14 dez. 2020  
Conjunto 55. Calçadão da Avenida Paraná, em Londrina, após seu novo projeto. 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2016. 

 
De forma geral, as características do novo projeto para o Calçadão de Londrina 

também se assemelharam ao projeto do Novo Calçadão de Presidente Prudente. O projeto 
basicamente consistiu na atualização física de sua infraestrutura, como por exemplo: troca do 
antigo piso de petit pavé de pedras portuguesas por tijolos de concreto intertravado, 
substituição do mobiliário urbano, instalação de nova iluminação pública, novos nichos de 
flores e novas cabines telefônicas114. O projeto contou também com a retirada de quiosques 

 
113 PREFEITURA finaliza quarta etapa de revitalização do Calçadão. Blog Londrina, Londrina, 16 set. 
2014. Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=17099. Acesso em: 14 dez. 2020. 
114 PREFEITURA inicia segunda etapa das obras do calçadão. Blog Londrina, Londrina, 15 set. 2010. 
Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=8429. Acesso em: 14 dez. 2020. 
ETAPA final da reforma do calçadão de Londrina deve ficar para o ano que vem. TV Tabora, 
Londrina, 25 ago. 2011. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7mPz2dr1n1g&ab_channel=tarobalondrina. Acesso em: 14 dez. 
2020. 
PREFEITO entrega obras da terceira etapa do Calçadão. Blog Londrina, Londrina, 06 dez. 2011. 
Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=12029. Acesso em: 14 dez. 2020. 
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de pequenos estabelecimentos comerciais que se situavam ao longo do eixo de circulação 
do Calçadão115, mas que, a partir de 2016, buscaram ser reconstruídos116.  

Ao longo dos levantamentos sobre o Novo Calçadão de Presidente Prudente e de 
Londrina, foi possível constatar semelhanças entre os argumentos apresentados para a 
execução dos projetos e também semelhanças entre as materialidades projetuais. Como dito 
a pouco, o projeto de Londrina foi iniciado em 2010 e o de Presidente Prudente em 2011, 
ou seja, foram realizados com apenas um ano de diferença entre ambos. Os projetos originais 
do Calçadão de Londrina e de Presidente Prudente contavam com um piso de petit pavé de 
pedras portuguesas, muito característico dos calçadões construídos ao longo da década de 
1970 no Brasil. Porém, em ambos os projetos as pedras portuguesas foram retiradas sob a 
alegação de que tal piso não era adequado para a total acessibilidade dos pedestres117. De 
forma geral, em ambos os casos, o argumento sobre a falta de acessibilidade serviu para 
justificar o início da realização de tais projetos. Mas ficou claro ao longo dos levantamentos 
que o objetivo principal de realização desses novos projetos de ruas pedestrianizadas não 
era a sua adequação às normas de acessibilidade, mas sim de uma suposta redinamização 
econômica que esses projetos trariam para o centro. Ao que indica, o argumento da 
acessibilidade foi uma oportunidade que os poderes públicos municipais utilizaram para 
justificar a utilização de recursos exclusivamente públicos para a realização de tais projetos 
que, ao final, favoreceriam predominantemente o comércio local – ou seja, o setor privado. 

No caso de Presidente Prudente, em que informações mais detalhadas puderam ser 
levantadas, o argumento sobre a acessibilidade foi uma tônica não apenas para justificar o 
início do projeto do Novo Calçadão do centro, mas também para dar início a uma série de 
outras obras em outros espaços públicos da cidade – como em parques, praças e edifícios 
públicos, localizados ou não no centro da cidade. Esta informação foi levantada através de 
uma entrevista com o então Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, disponível no site oficial da 
Prefeitura118. 

 
115 PROJETO Centro: Calçadão de Londrina completa 40 anos. Folha de Londrina, Londrina, 08 dez. 
2017. Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/projeto-centro---calcadao-de-
londrina-completa-40-anos-995223.html. Acesso em: 14 dez. 2020. 
116 CALÇADÃO de Londrina vai voltar a ter quiosques. Bom dia Paraná, Londrina, 13 abr. 2016. 
Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/v/calcadao-de-londrina-vai-voltar-
a-ter-quiosques/4952670/. Acesso em: 14 dez. 2020. 
117 MAIORIA aprova as mudanças no Calçadão de Londrina. Notícias da Associação Comercial e 
Industrial de Londrina, Londrina, 25 mai. 2010. Disponível em: http://acil.com.br/noticias/maioria-
aprova-as-mudancas-no-calcadao-de-londrina. Acesso em: 14 dez. 2020. 
BARBOSA Neto entrega 2ª etapa do calçadão amanhã. Blog Londrina, Londrina, 01 mar. 2011. 
Disponível em: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=9782. Acesso em: 14 dez. 2020. 
OPERÁRIOS fazem tapa-buracos no calçadão de Londrina. Boa noite Paraná, Londrina, 15 ago. 2012. 
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/2091544/programa/?s=0s. Acesso em: 14 dez. 2020. 
118 PREFEITURA garante acessibilidade em reformas do Calçadão que incluem piso tátil. Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 27 jun. 2011. 
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O principal compromisso da nossa administração é com a acessibilidade. Nós já 
integramos a Praça 9 de Julho, estamos fazendo agora a Praça das Cerejeiras, os 
ônibus foram totalmente adequados, os pontos de ônibus adequado para 
deficiente físico e contempla agora a finalização com o Calçadão e futuramente 
com a Praça 9 de Julho, então é um compromisso da nossa administração. Desde, 
não só o Calçadão, qualquer obra feita pela Prefeitura ou abertura de empresa 
também a Prefeitura exige a gestão de acessibilidade. Portanto, Presidente 
Prudente é uma cidade comprometida com a acessibilidade. No Calçadão nós 
teremos piso tátil, teremos a questão de facilitar os idosos a andar no Calçadão, 
porque antes tinham as pedras onde eles poderiam cair. Hoje é um tipo de 
cimento aparente. Então foi tudo pensado na forma de acessibilidade, seja do 
deficiente físico, ou visual, ou com a mobilidade reduzida. Especificamente foi 
colocado um piso tátil. Quase o Calçadão inteiro foi refeito. Foi pensado de uma 
maneira de não colocar pequenas pedras que poderiam estar se soltando e de 
uma maneira que a pessoa pudesse tropeçar. Então, por isso, pensamos em 
colocar um concreto aparente. O Calçadão, em si, todo o sistema foi pensado na 
questão da acessibilidade, para o deficiente físico, para o deficiente visual, para 
idosos ou para pessoas, por exemplo, que momentaneamente estão lá com uma 
mobilidade reduzida. Por exemplo, quebrou a perna, pode andar em uma cadeira 
de rodas.... Ou uma pessoa gestante, por exemplo. Então o Calçadão inteiro foi 
pensado nesta proposta. Vindo desde a Praça 9 de Julho que já está 
contemplando esse sistema. A acessibilidade é um compromisso do prefeito 
“Tupã” desde quando ele assumiu. A primeira determinação que ele fez, o 
primeiro decreto, foi de que todos os prédios e obras, os investimentos que foram 
feitos pela Prefeitura teriam que contemplar a acessibilidade, aprovada pela 
Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Obras. Então Presidente Prudente 
é uma cidade comprometida com a acessibilidade! Hoje para você abrir uma 
empresa em Presidente Prudente você precisa estar adequado na acessibilidade, 
inclusive com laudo de responsável técnico. Nunca teve um volume de obras tão 
grande neste segmento! Tanto que todas as obras da Prefeitura estão sempre 
adequadas e todos os prédios antigos, reforma de Unidade Básica de Saúde, 
reforma de escola, implementação da Cidade Escola, o Prefeito determinou que 
fosse adequado para a acessibilidade. [Laércio Batista de Alcântara, Ex-Secretário 
de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente] 
 

 Outra direta relação entre ambos os projetos também foi levantada através de uma 
entrevista concedida por um dos arquitetos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
especificamente com o arquiteto responsável pela concepção e pelo acompanhamento das 
obras do Novo Calçadão. Segundo ele, antes de darem início a obra de execução do projeto, 
a Prefeitura estava se deparando com o seguinte problema: como seria possível realizar as 
obras do Novo Calçadão sem paralisarem o funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais? Para encontrarem uma solução a este problema, os técnicos responsáveis pelo 
projeto em Presidente Prudente foram até a cidade de Londrina visitar as obras de execução 

 
Disponível em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13808. Acesso em: 
11 dez. 2020. 
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de seu Calçadão, que já estavam em curso naquele momento. Segundo reportagens 
publicadas pela Prefeitura e também pela entrevista realizada com o arquiteto responsável 
pelo projeto em Presidente Prudente, as obras do Calçadão de Londrina apresentaram uma 
solução simples a este problema: a de executarem o projeto de quadra em quadra. Assim, 
os estabelecimentos comerciais do Calçadão não precisariam ser fechados todos ao mesmo 
tempo, sem prejudicar a principal fonte de renda do Município: o setor de comércio e 
prestação de serviços. 

Nós fomos lá para ver como que se faz uma reforma do Calçadão sem parar o 
comércio. Foi aí que nós vimos que eles começavam pelo meio e deixavam umas 
"rampinhas” em cada loja. E aí, depois que fechava o meio é que ele fechava o 
concreto em volta. Então, assim não atrapalhou. Então, nós fomos para visitar isso 
aí. Como era o funcionamento. Que foi o que nós passamos depois para a 
construtora. [Arquiteto da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
responsável pela elaboração do projeto do Novo Calçadão da Rua Tenente 
Nicolau Maffei em Presidente Prudente] 
 

Porém, mais do que buscar estabelecer relações entre as características físicas de cada 
um desses projetos, interessa a nós observar que o projeto do Novo Calçadão de Presidente 
Prudente fez parte de um movimento mais amplo de intervenções em ruas pedestrianizadas 
em áreas centrais. Apesar desse movimento ter sido iniciado na cidade de Londrina em 2010 
e ter tido continuidade na cidade de Presidente Prudente em 2011, a implementação de 
novos projetos em ruas pedestrianizadas na região teve continuidade com os projetos de 
reforma também nos calçadões de Ribeirão Preto e São Carlos. 

O novo projeto para o calçadão da cidade de Ribeirão Preto teve inicio em 2012, um 
ano após a entrega do Novo Calçadão de Presidente Prudente. Assim como os projetos de 
Londrina e Presidente Prudente, o novo projeto para do calçadão de Ribeirão Preto contou 
com obras de atualização de sua infraestrutura. O Calçadão Rubens Prudente Corrêa foi 
construído nos anos 1990 e consistiu na pedestrianização de oito quarteirões da Rua General 
Osório, no centro da cidade. Após cerca de vinte anos sem receber obras de renovação de 
sua infraestrutura, o calçadão já se encontrava fisicamente deteriorado. Dessa forma, o 
projeto executado na área consistiu basicamente na renovação de seus aspectos físicos. O 
projeto previa a colocação de piso decorativo, reforço na iluminação, ligações elétricas, 
retirada de postes, implantação de mobiliário urbano, além da pavimentação asfáltica e 
drenagem119. Porém, após quase cinco anos do andamento das obras120, o projeto que tinha 

 
119 CALÇADÃO. Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 30 dez. 2013. Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/calcadao. Acesso em: 16 dez. 2020. 
120 REFORMA do calçadão de Ribeirão Preto completa três anos em abril. Jornal da EPTV, Ribeirão 
Preto, 09 fev. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/jornal-da-eptv-
2edicao//videos/v/reforma-do-calcadao-de-ribeirao-preto-completa-tres-anos-em-abril/3954294/. 
Acesso em: 16 dez. 2020. 
REFORMA do calçadão de Ribeirão Preto se arrasta por quase quatro anos. Jornal da EPTV, Ribeirão 
Preto, 27 fev. 2016. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/jornal-da-eptv-
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como objetivo estimular o comércio acabou prejudicando as suas vendas ao longo da 
execução do novo projeto121. Além do grande atraso das obras, o projeto divulgado não 
correspondia ao que foi de fato executado na área122. 

Conjunto 56. Calçadão Rubens Prudente Corrêa, de Ribeirão Preto, durante a execução das 
obras do seu novo projeto, em 2015.   

   

Fotos: Bárbara Scudeller, 2015. 
Figura 12. Calçadão de Ribeirão Preto após receber novo projeto. 

 
Foto: Milena Aurea/A Cidade On. 

 
Segundo os levantamentos realizados no Portal de Notícias da Prefeitura Municipal 

de Ribeirão Preto, o novo projeto para o calçadão da Rua General Osório tinha como objetivo 
a redinamização econômica da região através da valorização dos estabelecimentos 

 
2edicao//videos/v/reforma-do-calcadao-de-ribeirao-preto-se-arrasta-por-quase-quatro-
anos/4845961/. Acesso em: 16 dez. 2020. 
121 REVITALIZAÇÃO do calçadão de Ribeirão Preto frustra expectativa de lojistas. A Cidade On, 
Ribeirão Preto, 04 abr. 2017. Disponível em: 
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT,2,2,1237747,Revitalizacao+do+C
alcadao+de+Ribeirao+Preto+frustra+expectativa+de+lojistas.aspx. Acesso em: 16 dez. 2020. 
122 OBRAS no calçadão de Ribeirão Preto são finalizadas após 5 anos, mas lojistas dizem que projeto 
inicial foi ignorado. Jornal da EPTV, Ribeirão Preto, 28 set. 2017. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/obras-no-calcadao-de-ribeirao-preto-sao-
finalizadas-apos-5-anos-mas-lojistas-dizem-que-projeto-inicial-foi-ignorado.ghtml. Acesso em: 16 
dez. 2020. 
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comerciais e de serviços localizados na área central123. Esse projeto também fez parte de uma 
iniciativa mais ampla da Prefeitura Municipal de realizar uma série de novos obras na região, 
chamado de “Projeto de Revitalização do Centro de Ribeirão Preto”124. A intenção do poder 
público era o de lançar obras de revitalização125 de espaços e edifícios públicos de valor 
histórico localizados na área central da cidade, sendo o projeto do novo calçadão uma dessas 
iniciativas.  

Apesar dos projetos de Londrina, Presidente Prudente e Ribeirão Preto terem como 
objetivo a redinamização econômica de seus centros, o caso da cidade de Ribeirão Preto 
possui uma particularidade não observada nos dois outros casos: a redinamização econômica 
não apenas pela valorização dos estabelecimentos comerciais e de serviços, mas também 
pelo estimulo às atividades turística no centro126. No caso do novo projeto de seu calçadão, 
a sua intenção original era a de construir um grande eixo de circulação que pudesse remeter 
a era do café, monocultura responsável pelo desenvolvimento econômico e urbano da cidade 
nos primeiros anos após a sua fundação, nos anos de 1850. Com isso, o objetivo era criar um 
espaço urbano atraente para a realização também de atividades turísticas na região, como 
forma, inclusive, de tentar estimular a dinamização das atividades noturnas no centro histórico 
da cidade. Tal foi a relevância desse objetivo para a condução do novo projeto do Calçadão 
que ele também contou com o apoio da Secretaria de Turismo127 da Prefeitura Municipal de 

 
123 OBRAS do Centro Histórico têm início no calçadão da General Osório: comerciantes elogiam 
iniciativa da prefeita Dárcy Vera, que vem sendo aguardada pela população há mais de 30 anos. 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 03 abr. 2012. Acesso em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/obras-do-centro-historico-tem-inicio-no-calcadao-
da-general-osorio. Acesso em: 16 dez. 2020. 
124 O que previa o projeto de Revitalização do Centro de 2000: confira quais propostas foram 
cumpridas desde o início do século XXI. A Cidade On, Ribeirão Preto, 08 jan. 2017. Disponível em: 
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT,2,2,1218656,O+que+previa+o+p
rojeto+de+Revitalizacao+do+Centro+de+2000.aspx. Acesso em: 14 dez. 2020. 
125 O termo “revitalização” é aqui usado fazendo referência ao mesmo termo utilizado pela Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto para fazer referência aos projetos por ela implementados. No entanto, 
reconhece-se aqui que o termo provavelmente pode ter sido utilizado pelos agentes públicos locais 
sem uma real adequação conceitual. 
126 DESAFIO é tornar região central em espaço de lazer e convivência. A Cidade On, Ribeirão Preto, 
08 jan. 2017. Disponível em: 
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT,2,2,1218645,Desafio+e+tornar+r
egiao+central+em+espaco+de+lazer+e+convivencia.aspx. Acesso em: 16 dez. 2020. 
RIBEIRÃO Preto lança Rota Histórica e Rota Religiosa no “Dia Nacional do Turismo”. Secretaria de 
Turismo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 27 set. 2019. Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/ribeirao-preto-lanca-rota-historica-e-rota-religiosa-
no-dia-mundial-do-turismo. Acesso em: 16 dez. 2020. 
127 RIBEIRÃO Preto já se prepara para sinalizar Pontos Turísticos: objetivo é valorizar o patrimônio 
histórico e cultural, além de orientar pessoas que vêm de fora para conhecerem melhor a cidade. 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 30 mai. 2012. Disponível em: 
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/ribeirao-preto-ja-se-prepara-para-sinalizar-pontos-
turisticos. Acesso em: 16 dez. 2020. 
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Ribeirão Preto, bem como os demais projetos integrantes do “Projeto de Revitalização do 
Centro de Ribeirão Preto”.  

 Mas cabe aqui também um outro destaque que se aponta como relevante para essa 
discussão. Segundo os levantamentos realizados sobre a cidade de Londrina e Ribeirão Preto, 
foi possível constatar que ambas as obras receberam verbas do Governo Federal através do 
Ministério do Turismo e do Ministério das Cidades128 para a realização de tais projetos. Tanto 
o centro de Ribeirão Preto quanto o de Londrina integram o centro histórico de suas cidades 
e a realização de tais projetos poderia induzir também a uma valorização turística/histórica da 
área129 – apesar dessa justificativa não ter comparecido com tamanha ênfase no caso da 
cidade de Londrina. Ao longo dos anos 2000 e até meados dos anos 2010, o Governo Federal 
vivenciou um período de significativo crescimento econômico no país, como citado na 
segunda sessão deste trabalho. Foi nesse período, inclusive, que as políticas de distribuição 
de renda e ampliação de acesso ao crédito se tornaram possíveis pelo Governo Federal. 
Nesse sentido, os levantamentos sobre os novos projetos de Calçadões nas cidades de 
Londrina e Ribeirão Preto puderam indicar que o Governo Federal buscou se fazer presente 
também nos projetos de atualizações de infraestrutura das áreas centrais dessas cidades – e 
muito provavelmente não se restringindo a elas. 

 Ao longo dos levantamentos específicos sobre a cidade de Presidente Prudente, foi 
possível averiguar um contraponto parcial a estas iniciativas nas cidades de Londrina e 
Ribeirão Preto. Enquanto essas duas cidades receberam diretamente verbas do Governo 
Federal, através do Ministério do Turismo e do Ministério das Cidades, para a realização dos 
novos projetos para seus calçadões, o mesmo não pôde ser observado para o caso do Novo 
Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei. Especificamente no caso das obras do Novo 
Calçadão de Presidente Prudente, todos os recursos nelas aplicadas foram provenientes das 
arrecadações de taxas e impostos do Município, conforme pôde ser levantado através das 

 
128 PREFEITA assina convênios com a Caixa Econômica Federal. Prefeitura Municipal de Ribeirão 
Preto, Ribeirão Preto, 26 ago. 2014. Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/prefeita-assina-convenios-com-a-caixa-economica-
federal. Acesso em: 16 dez. 2020. 
129 As obras realizadas no centro de Presidente Prudente ao longo dos anos 2010 também foram 
lançadas sob a justificativa de valorização de seu centro histórico, que hoje ainda se sobrepõe ao seu 
centro consolidado. As chamadas obras de valorização do “Corredor Histórico”, lançadas pela 
Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, consistiriam na renovação de prédios públicos 
de valor histórico para o Município, como a Escola Estadual Adolpho Arruda Mello, o Calçadão, a 
Estação Ferroviária, o Centro Cultural Matarazzo, o Sesi e a Sanbra. Apesar de alguns desses projetos 
terem sido de fato executados, os levantamentos realizados junto aos portais de notícias locais e às 
notícias divulgadas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal apontaram que a 
justificativa de valorização histórica do centro de Presidente Prudente perdeu força já pouco tempo 
depois do projeto “Corredor Histórico” ter sido lançado. 
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notícias divulgadas pela Secretaria de Comunicação no site da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente130. 

A reforma, que é uma solicitação antiga dos comerciantes e da população 
que frequenta o local, vai modernizar o espaço que compreende 650 
metros de extensão. [Laércio] Alcântara conta que a Secretária Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, pasta pela qual responde o secretário 
Alfredo Penha, já fechou o orçamento das obras, na ordem de R$ 1,6 
milhões, provenientes de recursos municipais. As melhorias 
compreendem, troca do piso, iluminação, parte hidráulica e elétrica, 
novos bancos, além de atender a Lei de Acessibilidade. (SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO, Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2011131, 
grifo nosso). 

 Apesar das obras do Novo Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei não terem 
especificamente recebido verbas do Governo Federal para a sua realização, foi possível 
levantar através de entrevistas com agentes públicos municipais – que tiveram a 
oportunidade de acompanhar o contexto político local dos anos 2010 – que as obras de 
reforma do Novo Calçadão de Presidente Prudente vieram em um momento político e 
econômico muito favorável ao Município. Como já apresentado, as obras do Novo Calçadão 
ocorreram ao longo da gestão do prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” (PTB) e do vice-
prefeito Marcos Vinha (PT). Segundo um dos nossos entrevistados, o Município de Presidente 
Prudente recebeu um grande volume de verbas vindas do Governo Federal entre os anos 
2009 e 2016. Isso se deu graças a ligação partidária direta que o então vice-prefeito de 
Presidente Prudente, Marcos Vinha, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), tinha com o 
Governo Federal – portanto, tendo a possibilidade de negociar diretamente com o Governo 
Federal os repasses de verba ao Município de Presidente Prudente. Além dos contatos do 
vice-prefeito Marcos Vinha com o Governo Federal, o então prefeito “Tupã” estabelecia 
contatos com deputados do Governo do Estado de São Paulo. Mais especificamente, os 
deputados Mauro Bragato (PSDB) e Ed Thomas (PSB). Ao que tudo indica, foram as 
articulações políticas e partidárias específicas desta gestão as responsáveis pelo 
favorecimento da cidade de Presidente Prudente no recebimento de verbas públicas destas 
esferas. Portanto, apesar das obras do Novo Calçadão não terem sido executadas com os 
recursos públicos da federação, é muito provável que o uso de recursos próprios do 
Município só tenha sido possível graças ao “alívio” que os repasses federais geraram no 
orçamento da Prefeitura de Presidente Prudente neste período. 

Já há algum tempo que o Calçadão vinha com essa necessidade de uma reforma, 
por conta desse piso que já estava se soltando. Esse problema do fluxo de pessoas 

 
130 PARA lojistas e consumidores, maior centro comercial de Prudente ganhará “nova identidade”. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12844. Acesso em: 18 dez. 2020. 
131 PREFEITURA agiliza abertura de licitação para início das reformas no Calçadão da Maffei. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 04 fev. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10781. Acesso em: 18 dez. 2020. 
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e esse conflito com os carros. Mas ele realmente foi na gestão Tupã mesmo que 
ele levantou essa bandeira. Até porque era uma obra que era muito cara, né? 
Confesso que não vou lembrar os valores, tenho até uma matéria aqui que da para 
a gente resgatar. Mas o Tupã, ele veio em um momento muito bom. Ele assumiu 
o governo com um vice-prefeito que era do PT [Partido dos Trabalhadores], o 
Marcos Vinha, que tinha esse trânsito fácil com o Governo Federal, na época do 
Lula [Luiz Inácio Lula da Silva]. Então ele conseguiu muito recurso. A cidade foi 
bastante beneficiada com recursos federais nessa época. E obras muito grandes, 
não só essa do Calçadão, ocorreram. Como a construção de quatro Praças da 
Juventude, que são obras também bem importantes. Até hoje são referência nos 
bairros. Tem Praça da Juventude no Ana Jacinta, no Humberto [Salvador], no 
Parque Alvorada e também na Cohab. Que nesses quatro locais eram fundos de 
vale e transformou em praças poliesportivas com recursos federais também. 
Outras obras, como a construção de duas UPAs [Unidade de Pronto Atendimento]. 
Uma ele colocou para funcionar, outra só construiu e o prefeito seguinte é que 
colocou para funcionar. Então ele também teve um momento propício para 
conseguir executar essa obra. Então na gestão Tupã é que ela acabou sendo 
viável. É por isso que ele teve a possibilidade de executar essa obra por conta 
desses recursos que ele conseguiu. Ele tinha mais “acesso”, vamos dizer assim.... 
[Entrevista com o Secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente] 
 

Em posse desses esclarecimentos, fomos buscar informações mais detalhadas sobre 
a origem desses recursos utilizados para a execução dos novos projetos para o Calçadão da 
Maffei e para a Praça 9 de Julho – executados durante a gestão do prefeito “Tupã”. A 
princípio, foram iniciados levantamentos junto ao Portal de Transparência da Prefeitura 
Municipal. Ao longo destes levantamentos, foi possível observar uma enorme quantidade de 
informações e dados quantitativos do órgão desde o ano de 2009, ano em que o Portal foi 
criado. Por outro lado, a grande quantidade de licitações e balancetes entre os anos de 2010 
e 2020 – desde o ano em que o projeto do Novo Calçadão foi lançado até o momento atual 
de realização de novos projetos para o centro da cidade – dificultou o acesso específico aos 
projetos de interesse deste trabalho. Sendo assim, mostrou-se mais eficiente a busca dessas 
informações através do acesso a reportagens divulgadas pela Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, em que a própria secretaria traçou uma síntese 
sobre o valor de cada um dos projetos realizados, a origem dos recursos e a proporção dos 
gastos dessas obras perante o orçamento público do município. 

Seguindo uma ordem cronológica das reportagens divulgadas que buscaram tratar 
especificamente sobre a origem dos recursos para esses projetos e a proporção desses 
gastos para o orçamento municipal, é possível destacar três reportagens como as de maior 
relevância sobre o tema. A primeira reportagem sobre o tema data de janeiro de 2011 e foi 
divulgada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal132. Segundo a 

 
132 PREFEITURA tem superávit orçamentário de R$ 22,2 mi e faz projeções otimistas para 2011. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 19 jan. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10529. Acesso em: 18 jan. 2021. 
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reportagem, o balanço financeiro do ano de 2010 fechou com um superávit de 
aproximadamente R$ 22,2 milhões. De acordo com o então Secretario de Finanças, Cadmo 
Lupércio Garcia, o saldo positivo no orçamento mostra que o dinheiro que entrou para o 
caixa da Prefeitura no ano de 2010 não só pagou todas as despesas, mas também deixou 
dinheiro em caixa para o próprio ano. Ainda segundo a reportagem, especificamente a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, responsável pelo orçamento das obras executadas 
na cidade, teve um decréscimo de gastos de 35,34% em 2010. Esse fato chamou a atenção 
porque a gestão do prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” ficou conhecida pelo grande 
número de obras realizadas em seus dois mandatos, mas, apesar das obras realizadas, a 
Secretaria de Obras teve uma diminuição de seus gastos se comparado com o ano de 2009. 
De acordo com a reportagem, “diversas obras foram realizadas e possibilitadas no ano 
passado [2010] graças ao esforço do Executivo que não mediu esforços e foi atrás de recursos 
juntos às esferas federal e estadual, complementando o orçamento municipal já existente” 
(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, 2011). Ou seja, a obtenção dos recursos da esfera 
estadual e federal foi tão substancial ao longo de 2010 que foi possível à Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos ter um decréscimo da quantidade de recursos próprios utilizados para a 
execução das obras daquele ano. 

A segunda reportagem de destaque sobre o assunto foi lançada em maio de 2011133 
e acaba por explicar melhor a informação destacada pela primeira reportagem sobre os 
recursos financeiros que o Executivo conseguiu junto à esfera estadual e federal. A 
reportagem trata sobre a cobertura do evento de lançamento do segundo pacote de obras 
(2011/2012) da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Segundo a reportagem, a 
Prefeitura lançou o segundo pacote de obras que teve, no total, o valor de R$ 85.490.450,00, 
a serem gastos em obras de infraestrutura urbana, saúde, educação, cultura, esporte, meio 
ambiente, desenvolvimento urbano e assistência social. Deste valor total, R$ 26.490.300,00 
eram provenientes da própria Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
aproximadamente R$ 47.950.150,00 foram possibilitados pelo Governo Federal e R$ 
11.050.000,00 pelo Governo do Estado de São Paulo. Ainda segundo a reportagem, esse 
segundo pacote de obras superava o valor obtido pelo primeiro pacote (2009/2010), que foi 
de aproximadamente R$ 54 milhões. De forma complementar a esta reportagem que trata 
sobre o lançamento do segundo pacote de obras da Prefeitura, também é possível citar uma 
outra reportagem, publicado no final daquele ano – em 06 de dezembro134. Esta reportagem 
apresentada de forma complementar à segunda consistiu na realização de uma entrevista 
com o então secretário da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, a SEPLAN. Segundo o secretário Laércio Alcântara, a Secretaria superou em cerca 
de 30% os projetos previstos a serem realizados ao longo de 2011 – ano de lançamento e de 

 
133 EM dia histórico, Prefeitura lança pacote de obras orçado em R$ 85,4 mi para investimentos. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 04 mai. 2011. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12538. Acesso em: 19 de jan. 2021. 
134 SEPLAN comemora superação de 30% do número de projetos previstos para a atual gestão. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 06 dez. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17284. Acesso em 18 jan. 2021. 
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utilização dos recursos obtidos pelo segundo pacote de obras, em que o projeto do Novo 
Calçadão fez uso para a sua execução com um custo de aproximadamente R$ 2 milhões. Para 
o secretário, isso se deveu ao fato dos projetos então realizados já estarem sendo previstos 
desde 2010 – ou seja, ainda sob a vigência dos recursos do primeiro pacote de obras. 
Também nessa reportagem, o então secretário Laércio Alcântara adiantou que os projetos a 
serem realizados em 2012, ano seguinte à publicação da reportagem, já estavam com o seu 
planejamento fechado e que provavelmente seriam executados com os recursos 
provenientes do terceiro pacote de obras, tema da próxima reportagem de destaque sobre 
o tema. 

A terceira e última reportagem de destaque sobre a origem dos recursos financeiros 
utilizados para a realização das obras do Calçadão e da Praça 9 de Julho foi publicada em 
março de 2012 pela Secretaria de Comunicação. A reportagem tratou sobre o lançamento 
do terceiro pacote de obras (2012) que encerrou a primeira gestão do então prefeito “Tupã”. 
Segundo a reportagem, essa terceira leva de recursos também teve como fonte verbas 
obtidas junto ao Governo do Estado de São Paulo e ao Governo Federal. Os recursos deste 
terceiro pacote de obras somavam o valor de R$ 59 milhões, sendo R$ 20 milhões próprios 
da Prefeitura Municipal. Nesta reportagem foi anunciado, inclusive, que as obras de reforma 
da Praça 9 de Julho – prevista para 2012, mas só realizada em 2013 – faria uso dos recursos 
deste terceiro pacote de obras, que, segundo outras reportagens levantadas135, teriam um 
custo de R$ 1,7 milhões. 

Como síntese de todas as informações possíveis de serem obtidas através do acesso 
às reportagens que tratavam especificamente sobre a origem dos recursos financeiros 
utilizados nos projetos do Novo Calçadão e da Praça 9 de Julho foi possível elaborar o quadro 
a seguir. 

Figura 13. Quadro síntese da origem dos recursos utilizados para a construção do projeto do 
Novo Calçadão e da Praça 9 de Julho em Presidente Prudente 

Origem dos 
recursos/Local 

aplicados 

2º Pacote de 
obras Total Para obras do 

Novo Calçadão 
3º Pacote de 

obras Total Para obras da 
Praça 9 de Julho  

Prefeitura 
Municipal de 
Presidente 
Prudente 

R$26.490.300,00 

R$
 8

5.
49

0.
45

0,
00

 R$2.000.000,00 R$20.000.000,00 

R$
 5

9.
00

0.
00

0,
00

 R$1.700.000,00 

Governo do 
Estado de São 
Paulo 

R$11.050.000,00 Não recebeu 

R$39.000.000,00 

Não recebeu 

Governo 
Federal R$47.950.150,00 Não recebeu Não recebeu 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, organizado por 
Bárbara Scudeller, 2021 

 
135 PREFEITO assina ordem de serviços para início das obras de reforma da Praça 9 de Julho. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 23 abr. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=23413. Acesso em 19 jan. 2021. 
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Em face dessa constatação, mostrou-se pertinente traçarmos alguns paralelos entre o 

contexto político-econômico da época em que o projeto do Novo Calçadão foi executado 
com o mesmo contexto político-econômico do final na década de 1970, em que o Calçadão 
de Presidente Prudente foi construído. 

Como tratamos na primeira sessão deste trabalho, a construção do Calçadão da Rua 
Tenente Nicolau Maffei, realizada em 1979, só foi possível graças aos grandes repasses de 
verba do Governo Federal ao Município. Como foi possível constatar através das reportagens 
levantadas junto ao jornal “O Imparcial” e das entrevistas realizadas dos docentes da 
Universidade Estadual Paulista, o Município de Presidente Prudente recebeu recursos 
federais para que muitas obras de infraestrutura urbana fossem realizadas na cidade. Estes 
recursos foram provenientes do chamado “Projeto Comunidade Urbana para Recuperação 
Acelerada”, conhecido como “Projeto CURA”136. Graças aos recursos recebidos através 
desse programa federal é que o projeto do Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei foi 
executado. Porém, o projeto do Calçadão foi apenas um dentre tantos outros novos projetos 
realizados neste período. Por exemplo, nesta época foram realizadas a construção do Parque 
do Povo, do Balneário da Amizade, do Parque de Uso Múltiplo, do Estágio de Futebol 
“Prudentão”, além das obras de construção de novas rodovias que proporcionariam um 
melhor acesso a cidade. Todos projetos executados com recursos do Governo Federal da 
época. 

O contexto de ampla disponibilidade de recursos provenientes do Governo Federal 
para o Governo Municipal foi semelhante para a época do lançamento do segundo projeto 
do Calçadão da Maffei. Dessa vez, apesar do projeto do Novo Calçadão, em si, não ter usado 
diretamente recursos do Governo Federal para ser executado, a sua realização com recursos 
municipais só foi possível porque a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente recebeu 
recursos federais para a realização de outras obras de infraestrutura para a cidade. Por 
exemplo, as obras do Parque do Povo137, do Balneário da Amizade138, do Estádio de Futebol 

 
136 Mais informações sobre a relevância do “Projeto CURA” para as obras de infraestrutura realizadas 
em Presidente Prudente no final da década de 1970, podem ser obtidas na primeira sessão deste 
trabalho. Ver também: HORA, Mara Lúcia Falconi da. O projeto CURA III em Presidente Prudente: uma 
porta para a cidade? 1997. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estatual Paulista, 
Presidente Prudente, 1997. 
137 PREFEITO acompanha andamento das obras de reforma do Parque do Povo. Prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 08 out. 2014. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=28829. Acesso em: 19 dez. 2020. 
138 PREFEITO verifica andamento das obras de revitalização do Balneário da Amizade. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 19 nov. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25816. Acesso em: 19 dez. 2020. 
PREFEITO confere andamento das obras de reforma e modernização do Balneário da Amizade. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 28 ago. 2014. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=28421. Acesso em: 19 dez. 2020. 
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Prudentão139, do Parque de Uso Múltiplo140, do Parque Aquático da Cidade da Criança141, do 
Centro Olímpico142, do Centro de Eventos IBC (Instituto Brasileiro do Café)143, da construção 
de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além de obras de recapeamento de ruas 
e avenidas que abrangeram quase 90% da malha urbana da cidade. Ou seja, as mesmas 
obras que foram construídas na década de 1970 com recursos federais também receberam 
novos projetos ao longo da década de 2010, sendo boa parte deles144 realizados com 
recursos do Governo Federal. 

O último e mais recente projeto de intervenção urbana em áreas centrais próximas a 
região de Presidente Prudente ao longo da década de 2010 foi o novo projeto lançado para 
o Calçadão de São Carlos. Este novo projeto de rua pedestrianizadas foi iniciado em 2019 e 
finalizado em 2020. Portanto, comparativamente aos projetos de Londrina, Presidente 
Prudente e Ribeirão Preto, o novo projeto do Calçadão de São Carlos não foi executado em 
um contexto político-econômico favorável ao uso de verbas federais e estaduais, como 
observado em outras cidades da região no início da década de 2010. Mas este projeto acaba 
sendo também relevante para melhor situarmos o caso de Presidente Prudente. Apesar de 
ser um dos últimos projetos lançados na década de 2010, como se fizesse parte do 
encerramento de uma tendência a projetos de intenção em áreas centrais do período, o 
projeto do Calçadão de São Carlos guarda uma característica específica semelhante ao 
projeto de Presidente Prudente e que não foi observado com tanta relevância nos casos de 
Londrina e Ribeirão Preto.  

 
139 TROCA da grama do Estádio Municipal Prudentão será concluída no início de janeiro. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 21 dez. 2010. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10186. Acesso em: 19 dez. 2020. 
140 TUPÃ visita PUM e aprova reformas. Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente 
Prudente, 29 jul. 2009. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=3111. Acesso em: 19 dez. 2020. 
141 APÓS 10 anos, parque aquático é inaugurado em Prudente. Portal Prudentino, Presidente 
Prudente, 14 dez. 2011. Disponível em: 
https://www.portalprudentino.com.br/noticia/noticias/presidente-prudente-noticias/apos-10-anos--
parque-aquatico-e-inaugurado-em-prudente. Acesso em: 19 dez. 2020. 
142 PREFEITO confere andamento das obras de reforma e ampliação do Centro Olímpico. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 30 jul. 2014. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=28132. Acesso em: 19 dez. 2020. 
143 PREFEITO confere andamento dos serviços de reforma e revitalização do IBC Centro de eventos. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 06 ago. 2014. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=28195. Acesso em: 19 dez. 2020. 
144 Conforme levantado em reportagens divulgadas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, algumas dessas obras também receberam recursos do Governo do 
Estado de São Paulo, muito provavelmente por cota do contato direto que o então Prefeito Milton 
Carlos de Mello “Tupã” tinha com o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), o que provavelmente 
favoreceu as negociações de repasse de verba do Estado de São Paulo para o Município de Presidente 
Prudente. 
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Conjunto 57. Calçadão da General Osório, em São Carlos, na década de 1990 e 2010, 
respectivamente. 

   
Fonte: Sanca Centro e Associação Comercial e Industrial de São Carlos 

Figura 14. Calçadão da General Osório, em São Carlos, após receber novo projeto em 2020. 

 
Foto: CBN São Carlos 

 
Assim com os demais projetos apresentados, as obras na rua pedestrianizadas de São 

Carlos também consistiram na atualização de sua infraestrutura física já bem deteriorada, visto 
seu Calçadão ter sido construído em 1986 e desde então não ter recebido nenhum outro 
projeto. O que ocorreu nesta obra foi basicamente a troca do piso, o plantio de novas árvores, 
a instalação subterrânea de parte das fiações elétricas e a colocação de novos mobiliários 
urbanos ao longo da via145. Ou seja, projetualmente, foi algo semelhante aos demais projetos 
de atualização de infraestrutura de ruas pedestrianizadas executadas neste período. Mas, 
para além das características físicas, o que interessa para este trabalho é buscar entender 
suas motivações e justificativas dadas para a execução de tais projetos. Nesse sentido, foi 
possível observar algumas semelhanças entre os casos de São Carlos e Presidente Prudente.  

 
145 OBRAS de revitalização do calçadão de São Carlos começam nesta segunda-feira; veja mudanças. 
G1, São Carlos, 16 set. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-
regiao/noticia/2019/09/16/obras-de-revitalizacao-do-calcadao-de-sao-carlos-comecam-nesta-
segunda-feira-veja-mudancas.ghtml. Acesso em: 22 dez. 2020. 
ACISC e Prefeitura iniciam obras de revitalização do calçadão. A Cidade On, São Carlos, 17 set. 
2019. Disponível em: 
https://www.acidadeon.com/saocarlos/politica/NOT,0,0,1447131,acisc+e+prefeitura+iniciam+obras
+de+revitalizacao+do+calcadao.aspx. Acesso em: 22 dez. 2020. 
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Por ter sido executado em um período economicamente pouco favorável à solicitação 
de verbas de outras instâncias públicas, a Prefeitura Municipal de São Carlos precisou realizar 
as suas obras com recursos próprios do Município. Mas, pelo que pode ser levantando, o 
projeto não conseguiria ser realizado apenas com recursos próprios da Prefeitura. Para isso, 
acabou sendo necessário estabelecer uma parceira com os órgãos de representação do setor 
comercial da cidade, no caso a Associação Comercial e Industrial de São Carlos e o Sindicato 
do Comércio Varejista de São Carlos e Região146. A parceria estabelecida com a associação 
comercial da cidade demostra e justifica boa parte dos argumentos apresentados para a 
execução desde projeto. Assim como nos demais novos projetos de ruas pedestrianizadas, a 
reforma do Calçadão de São Carlos também buscava a redinamização econômica do local 
através da valorização dos estabelecimentos comerciais ali presentes. Ou seja, contanto com 
o apoio político e financeiro dos comerciantes não é possível dizer que este novo projeto 
para a área buscaria gradativamente expulsar os estabelecimentos locais para outras áreas 
da cidade, afinal, a execução do projeto só foi possível com o apoio e participação dos 
próprios comerciantes do centro. Inclusive, além do projeto buscar a redinamização 
econômica da área através da valorização do seu comércio, o apoio dos comerciantes locais 
também tinha como intenção fazer frente ao surgimento de novos subcentros e novas 
expressões de centralidade comerciais em São Carlos147 – como por exemplo, o Shopping 
Center Iguatemi, inaugurado em 1997. 

É nesse sentido que há semelhanças entre os casos de São Carlos e Presidente 
Prudente. Ambos buscaram lançar novos projetos para os seus espaços públicos do centro 
na tentativa de redinamizarem economicamente a área e contanto apenas com recursos 

 
146 PROJETO prevê ruas no lugar de calçadão e praças para melhorar trânsito em São Carlos, SP. Jornal 
EPTV, São Carlos, 23 mai. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/jornal-da-
eptv/videos/v/projeto-preve-ruas-no-lugar-de-calcadao-e-praca-para-melhorar-transito-em-sao-
carlos-sp/5888717/. Acesso em: 22 dez. 2020. 
PROJETO para transformar o calçadão em boulevard é apresentado para vereadores e comerciantes 
da ACISC [Associação Comercial e Industrial de São Carlos]. Prefeitura Municipal de São Carlos, São 
Carlos, 29 jun. 2018. Disponível em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/noticias-2018/172206-
projeto-para-transformar-o-calcadao-em-boulevard-e-apresentado-para-vereadores-e-comerciantes-
na-acisc.html. Acesso em: 22 dez. 2020. 
OBRAS de readequação do calçadão começam dia 16 de novembro. Prefeitura Municipal de São 
Carlos, São Carlos, 05 set. 2019. Disponível em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/noticias-
2019/173586-obras-de-readequacao-do-calcadao-comecam-dia-16-de-setembro.html. Acesso em: 22 
dez. 2020. 
PREFEITURA inicia concretagem do calçadão. Prefeitura Municipal de São Carlos, São Carlos, 24 out. 
2019. Disponível em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/noticias-2019/173761-prefeitura-
inicia-concretagem-do-calcadao.html. Acesso em: 22 dez. 2020. 
147 ABERTURA de calçadão para carros gera polêmica em São Carlos, SP. Jornal EPTV, São Carlos, 15 
jun. 2018. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/jornal-da-eptv-
2edicao//videos/v/abertura-de-calcadao-para-carros-gera-polemica-em-sao-carlos-sp/6812906/. 
Acesso em: 22 dez. 2020. 
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próprios da prefeitura, através do apoio político e/ou financeiro das suas respectivas 
associações e sindicatos comerciais148. 

De forma geral, o que se pretendeu mostrar até aqui foi o quanto que os centros das 

cidades acabam sendo alvo de novos projetos de intervenção ao longo da sua história. De 

forma geral, esses projetos têm como objetivo deter um processo de degradação que seus 

centros acabam passando ao longo dos anos. Esta degradação do centro pode ocorrer por 

conta de vários fatores, associados ou não entre si. Como dito anteriormente, estes fatores 

vão desde a deterioração física da área – como que foi observado nos exemplos 

anteriormente tratados – até mesmo ao rebaixamento do valor das transações econômicas 

realizadas na área – daí o porquê da maioria dos projetos também serem justificados pela 

busca de redinamização econômica. Além desses objetivos em comum, chama a atenção o 

fato das soluções apresentadas também serem comuns entre si: a criação de uma imagem 

de cidade mais atrativa para as práticas de consumo do e no espaço urbano. 

Também de forma geral, a apresentação de outros casos semelhantes ao de 

Presidente Prudente – em concepção e proposta – demostra que o estudo de caso deste 

trabalho não foi o único a presenciar transformações espaciais em seu centro perante o 

contexto da massificação do acesso ao consumo à população de baixa renda. Apesar das 

políticas de ampliação de acesso ao crédito não terem se apresentado como uma justificativa 

direta e explícita para a realização dos novos projetos para os espaços público do centro de 

Presidente Prudente, as análises deste trabalho permitem apontar que o contexto político e 

econômico favorável dos anos 2010 serviram como impulso para a iniciativa. Projetos esses 

que, mais cedo ou mais tarde, teriam de ser realizados na área, visto as condições de 

degradação física e simbólica que os centros tendem a se encontrar de tempos em tempos. 

 

 

Revitalização no centro de Presidente Prudente? 
  

 As áreas centrais são alvos de novos projetos com frequência. Como discorrido no 
tópico anterior, há um consenso quanto a pertinência de se intervir no centro. Estes são locais 
que concentram uma infraestrutura já consolidada na área, convergem para si um grande 
fluxo de pessoas, e simbolizam a identidade da cidade perante os seus habitantes. Contudo, 
nem sempre as condições políticas, econômicas e sociais são favoráveis para que estas 
intervenções de fato saiam do papel. No caso de Presidente Prudente, os anos 2010 
apresentaram uma conjuntura muito favorável para a execução de seus projetos para o 

 
148 Detalhes sobre o envolvimento do Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente na 
realização dos projetos urbanos nas áreas centrais da cidade de Presidente Prudente buscou ser 
abordado em detalhes na primeira sessão deste trabalho. 
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centro. Não só existiam recursos financeiros no Município, no estado e na federação para 
cobrirem os gastos de execução das obras, mas também havia uma conjuntura 
socioeconômica de estímulo ao consumo de massa entre os segmentos populares, que 
também serviu de impulso para que estes projetos fossem executados – como uma forma 
não apenas de atender a uma demanda espacial, mas também uma demanda social e 
econômica. 

 O que devemos nos atentar é que, apesar de haver um consenso entre os agentes 
públicos e privados quanto a necessidade de se intervir no centro, geralmente as formas de 
fazê-la não são as mesmas. Apesar das justificativas dadas estarem embasadas nas condições 
de degradação física, simbólica e econômica dos centros e os resultados almejados 
geralmente passarem pela ideia de criação de uma imagem urbana mais atraente para o 
consumo do e no espaço urbano, o modo desses objetivos serem atingidos podem ser 
diferentes para cada caso.  

 Com relação a cidade de Presidente Prudente, o principal termo utilizado pelo poder 
público para fazer referência às novas obras do Calçadão e da Praça 9 de Julho foi o termo 
“revitalização”. Desde o princípio deste trabalho foi questionada a adequação do uso desse 
termo para fazer referência a esses novos projetos executados – e até mesmo para fazer 
referência aos projetos que ainda estão em andamento149 na área. Os termos fazem referência 
a conceitos capazes de definirem processos passados e/ou em curso. Portanto, a adequação 
do uso do termo “revitalização”150 para fazer referência aos projetos do centro de Presidente 
Prudente precisou ser questionada. E o que os levantamentos desta pesquisa apontaram é 
que tal conceito não se apresenta de fato como o termo mais adequado para este estudo de 
caso. 

 O primeiro motivo que nos fez suspeitar da inaplicabilidade do termo “revitalização” 
foi a polifonia encontrada para fazer referência a tais projetos. Ao longo das reportagens, dos 
noticiários e das entrevistas com agentes públicos envolvidos na realização desses projetos, 
foram utilizados termos como “revitalização”, “renovação”, “preservação” e 

 
149 Cabe lembrar que este trabalho foi concluído em outubro de 2021 e, até o depósito desta 
dissertação, o projeto para o Novo Camelódromo de Presidente Prudente ainda não havia sido 
finalizado pela Prefeitura Municipal. 
150 Geralmente o termo “revitalização” não costuma caracterizar adequadamente tais intervenções. O 
termo “revitalização” costuma ser usado de forma genérica para fazer referência a quatro conceitos 
possíveis: reabilitação, renovação, requalificação ou reestruturação. Os projetos de reabilitação 
costumam manter as antigas funções e formas do projeto anterior, apenas propondo uma atualização 
de sua estrutura física. Os projetos de renovação também mantêm as antigas funções da área de 
intervenção, mas costumam alterar a tipologia do antigo projeto. Já os projetos de requalificação 
implicam em mudanças funcionais do espaço, acrescentando novas funcionalidades. Já os projetos de 
reestruturação necessariamente implicam em um processo de requalificação da área, mas alteram mais 
do que apenas sua função. Eles também implicam em mudanças da forma urbana do local, alterando 
o totalmente o antigo papel daquele espaço perante o restante da cidade. Esse entendimento foi 
retirado de notas de sala de aula da disciplina “Espaço público, processos de produção e 
espacialidades da cidade contemporânea” (IAU5905), ministrada pelo Prof. Dr. Manoel Rodrigues 
Alves em 2018. 
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“reestruturação” como se fossem sinônimos. A exemplo dessa polifonia, e até mesmo da 
falta de clareza do melhor termo a ser utilizado para fazer referência aos projetos do 
Calçadão, da Praça 9 de Julho e da Praça da Bandeira, é possível citar uma das entrevistas 
realizadas com um dos agentes públicos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente que 
esteve diretamente envolvido na concepção e execução desses projetos. 

[Eu vejo que há muita divergência quanto ao conceito utilizado para fazer 
referência ao projeto. Da área central daqui de Prudente. Do Calçadão, da Praça 
9 de Julho, da Praça da Bandeira... O pessoal usa "revitalização", “requalificação", 
“reabilitação", “reativação", enfim. No seu ponto de vista, que termo seria mais 
adequado usar?] 
Então, eu não sei... Eu acho que "revitalização". 
["Revitalização" mesmo.] 
É. Quanto é “reforma” eu acho que não muda nada. Assim, quando você reforma, 
você troca o que quebrou, arruma, conserta e mantêm aquilo lá. Eu acho que 
quando você dá uma mexida, procura dar uma melhorada, eu acho que você está 
revitalizando, está melhorando. Eu acho, né? Eu também não tenho certeza disso.  
[Entrevista com o arquiteto da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2019] 
 

Os projetos de revitalização seguem boa parte das motivações que impulsionam a 
realização de intervenções em áreas centrais, como as citadas anteriormente. Os projetos de 
revitalização também têm como interesse estimular a reprodução e acumulação do capital 
financeiro, cultural e comercial da área onde é implantado. Nesse sentido, esses projetos 
continuam seguindo a lógica de que o espaço urbano da cidade contemporânea é produzido 
de acordo com os interesses de reprodução do poder político e econômico do local. 
Segundo Carlos (2007), “o espaço da metrópole se reproduz, não só enquanto condição, 
mas também como produto do processo de reprodução política e econômica, [...], como 
produto direto do processo de generalização da mercadoria do mundo moderno [...]” (p. 88, 
grifo nosso). 

Assim, seguindo as lógicas de intervenções em áreas centrais, os projetos de 
revitalização costumam associar os interesses dos agentes públicos com os dos agentes 
privados. O Estado, o poder público, detêm o poder político de regulação do espaço e da 
ordenação do território – ele possuiu o poder político para criar os estímulos necessários para 
a realização de novos projetos. Portanto, a participação do poder público costuma ser de 
extrema conveniência e importância para os agentes privados, já que sob o contexto do 
neoliberalismo e sob a lógica da governança empresarial (DARDOT; LAVAL, 2016), muitas 
das ações públicas se colocam à serviço dos interesses privados – chegando a serem 
materializados em parcerias público-privadas, inclusive. Nos projetos de revitalização – assim 
como nos demais projetos de intervenção em áreas centrais – os lugares da cidade melhor 
infraestruturados, como os centros, apresentam-se como um dos mais atrativos para a 
realização de novos projetos, justamente por apresentarem atividades comerciais e de 
prestação de serviço que darão um retorno econômico e político mais rápido para os agentes 
envolvidos nos projetos. 
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Também o poder político do Estado se exerce através do espaço 
enquanto dominação política e, neste sentido, ele se reproduz 
interferindo constantemente na reprodução do espaço. [...]. Mas também 
há interesses privados dos diversos setores econômicos da sociedade, 
que veem no espaço a condição de realização da reprodução econômica, 
pois os lugares da cidade aparecem como lugares da infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento de cada atividade de modo a entrever 
uma equação favorável à realização do lucro. [...]. Há o setor financeiro 
que trata o espaço como lugar possível de investimento, ao passo que o 
setor imobiliário reproduz, constantemente, o espaço na condição de 
mercadoria consumível. Em todos esses momentos da reprodução do 
capital, a interferência do Estado é fundamental [...]. (CARLOS, 2007, p. 
87).  

Mas os projetos de revitalização são marcados por algumas particularidades que os 
distinguem de outros projetos realizados em áreas centrais. Isso não quer dizer que algumas 
dessas características sejam exclusivas dos projetos de revitalização. Algumas delas podem 
acabar se repetindo em projetos de renovação e reestruturação urbana, por exemplo. Mas o 
que gostaríamos de destacar a esta altura são os pontos particulares que mais claramente 
possam definir os projetos implementados em áreas centrais como projetos de revitalização, 
para posteriormente podermos julgar a adequação ou não do uso do termo para o caso de 
Presidente Prudente. 

Segundo Carlos (2007), os projetos de revitalização são marcados por um “processo 
autofágico” (p. 89) de destruição de espaços simbólicos, eliminação dos lugares familiares e 
aniquilamentos dos referenciais definidores da identidade dos cidadãos – sustentados em 
sua memória. Para a autora, boa parte da causa da destruição desses símbolos identitários 
ocorre por dois motivos principalmente. O primeiro deles se justifica pela necessidade da 
produção e reprodução dos espaços urbanos estar pautada pela necessidade de atender aos 
interesses de produção e reprodução do capital, o que pode vir a culminar na destruição 
desses lugares simbólicos, já que a sua preservação não é uma prioridade para a intervenção. 
O segundo motivo diz respeito ao objetivo de gradativa expulsão da população local, 
geralmente de baixa renda e que, portanto, não estarão aptos a pagar pela valorização 
fundiária e imobiliária pretendida para área após a intervenção. Inclusive, segundo Carlos 
(2007), estes projetos sequer dialogam com a população local e de antemão já não tem o 
interesse de atender às demandas da população presente na área, já que esse “processo 
autofágico” dos projetos de revitalização pretende trazer uma nova vida e uma nova dinâmica 
para a área – vida e dinâmica estas que não as preexistentes. 

O ponto de vista do habitante, para quem o espaço se reproduz 
enquanto lugar onde se desenrola a vida em todas as suas dimensões, o 
habitar (e as relações que este ato implica como usos de outros lugares), 
são elementos constantemente negligenciados quando a questão é a 
revitalização dos lugares da cidade. Esta lógica revitalizadora esvazia a 
dimensão da reprodução da vida – que foge à racionalidade 
homogeneizante imposta pela sociedade de consumo – e nega a cidade 
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enquanto lugar que visa a realização dos desejos do cidadão, lugares 
apropriados para o uso, cujo conteúdo ultrapassa aquele do mero 
consumo produtivo dos lugares da cidade. (CARLOS, 2007, p. 88). 

 Ou seja, as intervenções que compõem os projetos de revitalização não têm como 
objetivo respeitar – e até mesmo preservar – a multiplicidade de usos e de perfis 
populacionais preexistentes. Esses projetos de revitalização são criados para um público 
específico – e de mais alta renda – que não pretende se relacionar com a diversidade 
preexistente nos espaços públicos da área de intervenção. O sentido próprio do espaço 
público como o espaço de encontro e coexistência entre os diferentes acaba sendo esvaziado 
pelos projetos de revitalização (CARLOS, 2007), que buscam intervir nos espaços para 
atender a um único público em específico – reproduzindo a lógica homogeneizante de 
indivíduos e mercadorias pretendida pela sociedade de consumidores. 

 Visto que os projetos de revitalização são executados em áreas que, ao longo dos 
anos, passaram por um processo de desvalorização simbólica, fundiária e imobiliária, a 
população remanescente que costuma ainda se fazer presente na área é a população de mais 
baixa renda. Esta gradativa expulsão desses segmentos já pretendida pelos projetos de 
revitalização está inserida em um processo de gentrificação, que caracteriza a essência dos 
projetos de revitalização, mas acaba não se restringindo a eles. Sendo assim, o que os 
projetos de revitalização acabam por provocar como consequência é o aprofundamento da 
segregação socioespacial por propositadamente tornar insustentável a permanência desses 
segmentos da área durante e após a execução desses projetos. 

A gentrificação é um fenômeno que decorre de um processo de 
desvalorização do capital nas áreas centrais (que atinge as áreas 
comerciais, industriais e residenciais), criando a oportunidade de 
revalorização de outras áreas “não desenvolvidas” do espaço urbano, e 
a ocupação dessas áreas centrais por camadas mais pobres. 
Posteriormente, com o processo de revitalização dessas áreas, e sua 
consequente valorização fundiária e imobiliária, induz-se a uma expulsão 
dessa população. [...] O processo de gentrificação é justificado, muitas 
vezes, pela difusão da ideia de “decadência” ou “deteriorização” das 
áreas centrais, no intuito de favorecer a realização de novas intervenções. 
Os projetos de revitalização urbana se pautam e difundem a ideia de 
“deterioração”, estendendo esse conceito às pessoas e atividades que 
habitam, trabalham e circulam em tais locais, afirmando uma capacidade 
ociosa sem comprová-la.  (NIGRO, 1998, p. 52).  

 Uma outra característica destacada por Nigro (1998) que nos auxilia a compreender 
os projetos de revitalização é a relação que tais projetos possuem com um processo mais 
amplo de reestruturação urbana. Assim como o processo de gentrificação, a reestruturação 
urbana não é um processo apenas observado nos projetos de revitalização, mas estes 
projetos se realizam muito associados a tal processo urbano. 

 Nigro (1998) busca compilar os diferentes fatores que, principalmente a partir da 
década de 1980, passaram a impulsionar o processo de reestruturação urbana das cidades 
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brasileiras. Dentre estes fatores estão, por exemplo, a tendência de centralização e 
concentração do capital, a internacionalização do capital produtivo, o enfraquecimento do 
controle e da regulação estatal decorrentes do neoliberalismo, e a aceleração dos tempos 
de deslocamento intra e interurbanos. Apesar desses fatores serem relevantes e 
apresentarem justificativas para a acentuação do processo de reestruturação urbana, o 
elemento que essencialmente leva a tal reestruturação são os momentos cíclicos de 
diferenciação do espaço urbano relacionados a um momento de inflexão, de “crise” de seu 
crescimento econômico e expansão territorial. Portanto, o processo de reestruturação urbana 
está diretamente relacionado ao movimento de concentração-desconcentração dos centros 
que, a partir do seu momento de desconcentração, geralmente passam por um processo de 
transformação urbana, momento este em que os projetos de intervenção são executados e 
que podem vir a alterar – ou não – a estrutura urbana existente antes desses projetos. 

 Tudo o que foi até aqui apresentado sobre as características dos projetos de 
revitalização tem por objetivo lançar luz aos projetos executados no centro de Presidente 
Prudente ao longo dos anos 2010. Portanto, buscaremos tratar sobre os projetos do Novo 
Calçadão e da Praça 9 de Julho – e também da Praça da Bandeira, projeto ainda em execução 
no centro da cidade – à luz dessas quatro características básicas dos projetos de revitalização:  
a destruição de parte dos espaços simbólicos da cidade; a oposição da população ao projeto; 
a tendência gradativa de expulsão dos segmentos populares frequentadores da área; e o 
possível início a um processo mais amplo de reestruturação urbana. Estes quatro pontos 
buscaram ser analisados – e, sobretudo, questionados – a partir dos levantamentos 
documentais realizados junto à Prefeitura Municipal e à imprensa local, a partir das entrevistas 
e questionários aplicados, e também a partir das percepções ao longo dos trabalhos de 
campo. 

O primeiro projeto a ser executado no início dos anos 2010 no centro de Presidente 
Prudente foi o projeto do Novo Calçadão da Maffei, em 2011, seguido do novo projeto para 
a Praça 9 de Julho, em 2013. Como apontado na primeira sessão deste trabalho, ambos 
foram parte de uma iniciativa da própria Prefeitura Municipal, fazendo uso, inclusive, de 
recursos próprios do Município para os executar. A partir dos levantamentos realizados junto 
a própria Prefeitura e também a partir dos órgãos de imprensa local, o poder público 
empreendeu tais projetos muito sob o mote de valorização dos principais “cartões postais” 
da cidade de Presidente Prudente.  

Como foi descrito anteriormente, o projeto do Novo Calçadão descaracterizou 
totalmente o seu projeto original de 1979, tendo em vista que toda a materialidade do 
projeto dos anos 70 foi demolida. Mesmo assim, a concepção da existência de uma rua 
pedestrianizada no local foi mantida pela Prefeitura, demostrando que, apesar das diferenças 
projetuais, em nenhum momento o poder público teve como propósito a descaracterização 
simbólica-funcional deste espaço, pelo contrário. Em reportagem divulgada pela Prefeitura 
Municipal e em entrevista concedida à sua Secretaria de Comunicação, o projeto do Novo 
Calçadão, executado na gestão do prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã”, buscava 
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“valorizar” a iniciativa do antigo prefeito Paulo Constantino, responsável pela construção do 
Calçadão da Maffei dos anos 70.  

Assim como era esperado, o resultado da nova ‘roupagem’ do Calçadão, 
com novos pergolados, bancos, floreiras, lixeiras, dispositivos de 
segurança e acessibilidade, agradou a lojistas, consumidores e até 
mesmo quem deu início, em 1979, na história do local por onde transitam 
diariamente milhares de trabalhadores e consumidores de Prudente e 
região. É que o ex-prefeito Paulo Constantino, que em sua primeira 
gestão (1977-1981) abriu o “corredor” para o maior shopping a céu 
aberto de Prudente – hoje um dos cartões postais do município –, 
também participou da festa de inauguração. Na condição de empresário, 
ele teceu elogios ao atual Governo Municipal pela façanha. 
“Naturalmente todos os méritos dessa conquista devem ser creditados 
ao prefeito Tupã e sua equipe. Tenho acompanhado a competência, 
seriedade e credibilidade com que essa administração vem gerindo 
Prudente. Dá para se falar que hoje sim estamos em paz na política. Isso 
só tende a contribuir com o desenvolvimento de uma cidade que é da 
gente prudentina. Parabéns por peitarem um desafio tão grande e que 
resultou nessa melhoria”, discursou. Lisonjeado pelos elogios, o prefeito 
retribuiu e fez questão de ressaltar que foi Constantino o grande 
idealizador do que o Calçadão é hoje. “Se estamos entregando essa 
reforma é porque em 1979 um administrador pensou longe, pensou 
naquilo que Prudente é atualmente, cidade de progresso. O Paulo tem 
uma grande marca na nossa cidade, construiu uma história que ninguém 
vai apagar, seja aqui ou nos conjuntos habitacionais que construiu”, 
disse. E emendou: “Estamos dando continuidade a uma história que 
começou lá atrás. Temos ainda muito a fazer. No próximo ano queremos, 
se Deus nos permitir, completar essa reforma com a melhoria da praça, 
integrando-a a esse novo Calçadão. Também queremos fazer algumas 
adaptações e melhorias no quadrilátero central. Afinal, aqui pulsa a 
economia e o coração da nossa cidade, sem distinção de cor ou raça”. 
(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, 2011151). 

 No que diz respeito ao novo projeto da Praça 9 de Julho, que se seguiu ao novo 
projeto do Calçadão da Maffei, também não é possível afirmar que houve uma intenção, por 
parte da Prefeitura Municipal, em por fim ao simbolismo deste espaço para a história da 
cidade e para a população prudentina. Pelo que pôde ser levantando, também aqui houve o 
discurso de valorização de um dos “cartões postais” da cidade152, assim como o ocorrido 
para o Calçadão. Cabe aqui fazer um adendo quanto a participação do Ministério Público no 

 
151 COM elogios, novo Calçadão é inaugurado com um mês de antecedência em dia histórico. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 26 nov. 2011. Disponível em: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17069. Acesso em: 30 dez. 2020. 
152 NOVA Praça 9 de Julho será reinaugurada neste sábado. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 28 nov. 2013. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25938. Acesso em: 07 jan. 2021. 
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projeto para a Praça 9 de Julho. Como apontado no primeiro tópico deste trabalho, a 
intenção original da Prefeitura era a de instalar na praça a mesma tipologia de piso do novo 
projeto para o Calçadão da Maffei – portanto, retirando o piso original de petit pavé de 
pedras portuguesas – mesmo sob o discurso de valorização de um dos principais “cartões 
postais” da cidade. Porém, a Prefeitura precisou voltar atrás quanto a esta primeira proposta, 
tendo que manter na Praça 9 de Julho os elementos representativos de seu projeto original. 
Mesmo que a contragosto, o poder público precisou preservar ao máximo as características 
de valor patrimonial, portanto, também não sendo possível afirmar aqui que houve a 
destruição dos seus elementos simbólicos. 

De qualquer forma, ainda que a pedestrianização do trecho da Maffei tenha sido 
mantida e os elementos de valor patrimonial para Praça 9 de Julho tenham sido preservados, 
não poderíamos deixar de descartar a possibilidade de que a própria população prudentina 
não mais os considerassem como espaços simbólicos/representativos para a cidade de 
Presidente Prudente. Dessa forma, com o objetivo de tentar esclarecer essa questão sob o 
ponto de vista dos antigos e atuais frequentadores do Calçadão, este foi um dos pontos 
levantados através da aplicação de questionários em campo com os usuários desses espaços 
públicos do centro153. 

 

Gráfico 3. Opinião dos antigos e atuais frequentadores do Calçadão de Presidente Prudente 
quanto a sua representatividade simbólica para o imaginário urbano da cidade 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2020, elaboração própria. 

 
153 Foi realizado um survey com os atuais frequentadores da área central de Presidente Prudente 
através da aplicação de um questionário de roteiro estruturado ao longo dos trabalhos de campo. 
Foram abordadas 116 pessoas, sendo que 93 aceitaram participar da pesquisa. Tendo em vista que o 
número de entrevistados não foi suficiente para ser representativo da totalidade dos frequentadores 
do centro, os dados não puderam se tratados sob o ponto de vista estatístico. Portanto, os números 
constantes nos gráficos são referentes aos números absolutos. 
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Gráfico 4. Opinião dos antigos e atuais frequentadores da Praça 9 de Julho de Presidente 
Prudente quanto a sua representatividade simbólica para o imaginário urbano da cidade 

  

Fonte: Bárbara Scudeller, 2020, elaboração própria. 

 
 De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que, tanto do ponto de 
vista do perfil dos antigos frequentadores do centro quanto do ponto de vista do perfil dos 
seus atuais frequentadores, o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei e a Praça 9 de Julho 
se mantêm como espaços de valor simbólico e representativo para o imaginário urbano dos 
cidadãos prudentinos. No que diz respeito a Praça 9 de Julho, poucas foram as alterações 
dos elementos do seu projeto original, tendo em vista que as características de valor 
patrimonial precisaram ser mantidas. Portanto, este pode ter sido o fator que justifique a 
manutenção de sua representatividade simbólica para com a população, justificativa esta que 
já não pode ser aplicada para o caso do Novo Calçadão. Mesmo após o Calçadão da Maffei 
ter recebido um novo projeto que descaracterizou totalmente a materialidade do seu projeto 
inicial, isso praticamente em nada alterou a percepção dos seus usuários para com o espaço. 
Sendo assim, sob o ponto de vista da população, não é possível dizer que o projeto do Novo 
Calçadão veio a destruir antigos espaços simbólicos representativos para a cidade de 
Presidente Prudente – esta não só não era uma intenção original da Prefeitura Municipal como 
também não foi assim recebida pela população.  

Esta constatação nos faz supor que, o que colocava o Calçadão como um espaço 
público representativo para o imaginário urbano dos cidadãos prudentinos não eram as suas 
características projetuais de valor histórico/patrimonial. Pelo que pôde ser percebido em 
campo, mas que não conseguiu ser captado pelas respostas dos questionários154, é que a  

 
154 Após a emissão dos gráficos a partir das respostas dadas às perguntas dos questionários aplicados, 
foi possível observar que a elaboração de alguns deles não era suficiente para de fato representarem 
o que estava sendo observado em campo, principalmente no que diz respeito às práticas dos usuários 
dos espaços públicos da área central de Presidente Prudente. Algumas das respostas dadas não 
correspondiam ao que de fato estava sendo observado em campo no ato de realização da entrevista, 
principalmente no que dizia respeito às práticas de lazer e consumo. Por exemplo, ao entrevistado 
responder que costumava frequentar o centro apenas para fazer compras, era possível observar que 
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estas práticas de compra estavam intrinsecamente associadas às atividades de lazer e sociabilidade, 
por mais que isso não estivesse sendo dito explicitamente. Tendo em vista que parte das percepções 
de campo não puderam ser captadas nem pelos registros fotográficos e nem pela realização do survey, 
foi decidido adotar um procedimento metodológico complementar aos originalmente previstos, na 
tentativa de abarcar a totalidade das percepções constatadas ao longo dos trabalhos de campo. Para 
isso, foi utilizado o método cartográfico para a elaboração de cartografias sensíveis, sendo essa uma 
forma de representação das subjetividades que atualmente compõem a paisagem urbana do centro 
de Presidente Prudente. 
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maioria dos usuários não vê o Calçadão da Maffei a partir do seu valor patrimonial – tanto é 
que os usuários do centro consideram que o novo projeto para o Calçadão veio a melhorar 
o espaço, sendo favoráveis ao novo projeto. Isso nos leva a suposição de que o Calçadão da 
Maffei se mantêm como espaço simbólico para o imaginário urbano de seus cidadãos sob o 
ponto de vista imaterial, levanto em conta as práticas de consumo e sociabilidade que nele 
ocorrem, e não sob o seu ponto de vista material, relativo ao seu antigo projeto dos anos 
1970. 

Quando a pesquisa que deu origem a este trabalho foi concluída, a integralidade do 
novo projeto para a Praça da Bandeira sequer havia sido entregue, o que impossibilitou o 
levantamento das percepções de seus antigos e atuais frequentadores quanto a manutenção 
– ou não – de sua representatividade simbólica para o imaginário de seus frequentadores. 
Ainda assim, a partir dos levantamentos documentais que puderam ser realizados sobre a 
primeira etapa de conclusão do novo projeto para a praça, foi possível constatar que a 
atuação do Ministério Público Estadual na defesa de um projeto de “revitalização” ambiental 
para a Praça da Bandeira dizia respeito justamente sobre a manutenção de sua 
representatividade histórica para a cidade de Presidente Prudente, tendo em vista que o seu 
uso pela população em geral havia se perdido devido às más condições de conservação em 
que se encontrava155. Em uma reportagem divulgada pela Secretaria de Comunicação da 
própria Prefeitura Municipal, foi possível notar que a intenção do poder público realmente 
era a de atualizar a infraestrutura urbana presente na praça, mas também preservar parte dos 
elementos históricos de valor patrimonial para a cidade, como, por exemplo, o piso de 
paralelepípedo em uma das adjacências da praça e o antigo bebedouro de animais – 
provavelmente datado da década de 1960156.  

Segundo o prefeito a reforma vai transformar a praça e fazer com que a 
população volte a frequentar o local com mais segurança e conforto. 
Entre as melhorias estão à retirada do alambrado que cerca a praça, para 
facilitar o acesso e a circulação das pessoas pelo espaço e a mudança do 
paisagismo para tornar a praça mais clara e arejada. A nova iluminação 
será um dos pontos de destaque, diversas luminárias serão instaladas no 
espaço, dando mais segurança aos frequentadores. [...]. No local também 
estão sendo executadas as obras do canteiro central da Avenida 
Washington Luiz, que, no trecho defronte ao Bar da Estação, ganhará 
aspecto semelhante ao das primeiras décadas da cidade, com 
paralelepípedos e ladrilhos. É importante ressaltar que o antigo 
bebedouro de animais, tombado como patrimônio histórico da cidade, 

 
155 Os registros fotográficos representativos das condições físicas em que a Praça da Bandeira se 
encontrava antes do seu novo projeto estão disponíveis na Sessão 01 e nos Apêndices deste trabalho. 
156 Pelos levantamentos fotográficos realizados junto ao Museu e Arquivo Histórico, não foi possível 
precisar o período exato em que este bebedouro de animais foi construído no canteiro central de 
frente à Estação Ferroviária. 
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não sofrerá qualquer modificação. (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2011157). 

De forma complementar, sendo o novo projeto para a praça feito para acatar a 
determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teve origem na ação civil 
pública movida pelo MPE, é possível deduzir que o projeto lançado para a Praça da Bandeira 
em 2017, e já parcialmente executado em 2018, não estava sendo planejado com o objetivo 
de destruir os aspectos históricos e simbólicos de sua paisagem urbana. Mesmo assim, esta 
constatação só poderá ser feita com segurança após a conclusão total do novo projeto para 
esta praça. Portanto, precisará ficar a cargo de futuras pesquisas ainda a serem desenvolvidas 
sobre o tema. 

Dando continuidade ao questionamento quanto a adequação ou não do termo 
“revitalização” para fazer referência aos recentes projetos do centro de Presidente Prudente, 
foi levantada a opinião dos seus antigos e atuais frequentadores a respeito de tais projetos – 
mais especificamente sobre os projetos do Calçadão e da Praça 9 de Julho. Segundo Carlos 
(2007), os projetos de revitalização tendem a não propiciar a participação da população local 
na concepção de tais projetos, e nem mesmo levam em consideração a opinião dos seus 
frequentadores atuais. Portanto, os projetos de revitalização não só não levam em conta a 
opinião popular como também tendem a não receber a aprovação da população local que o 
frequenta. Sendo assim, estas também se mostraram como questões relevantes a serem 
pesquisadas e buscarão ser tratadas de forma conjunta, tendo em vista que se relacionam. 

No que diz respeito aos levantamentos documentais realizados junto à Prefeitura 
Municipal e aos órgãos de imprensa local, os frequentadores do centro da cidade receberam 
bem o projeto do Calçadão. Em matéria divulgada pela Prefeitura, antes mesmo do término 
das obras, os frequentadores do Calçadão já reconheciam positivamente as melhorias que 
estavam sendo implementadas. Ainda quando apenas o primeiro quarteirão do trecho 
pedestrianizado estava para ser concluído, a Secretaria de Comunicação do Município 
realizou algumas entrevistas com os frequentadores e lojistas do centro e todos se mostraram 
favoráveis ao projeto, como pode ser observado a seguir, segundo a reportagem. 

Proprietária da Loja Simone Calçados, a empresária Rosilda de Freitas 
Pelágio conta que há 17 anos toca seu negócio no local, e que só agora 
percebe empenho por parte do poder público numa “reforma digna” 
como a em andamento. “Precisávamos de uma reforma como esta. 
Apesar dos transtornos em razão da colocação dos tapumes bem em 
frente às lojas, valeu a pena porque está ficando lindo. Esperamos agora 
que os vândalos não destruam e nem pichem essa passagem”, espera. 
Há exatos 50 anos em Prudente, o aposentado Armando Gonçalves, 83 
anos, mora no centro. Assim como a empresária, ele acredita que o local 
trará mais segurança, sobretudo para pessoas da terceira idade que têm 
dificuldade de locomoção. “Estou emocionado porque está 

 
157 PREFEITO Nelson Bugalho acompanha obras no Parque do Povo, Centro e Jardim Paulista. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 08 jul. 2018. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=40353. Acesso em: 08 jan. 2021. 
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maravilhosamente bonito e seguro. Isso é importante. Nota 10 para o 
trabalho da construtora”, diz. Opinião não muito diferente tem a 
pensionista Maria Eva Aragão, 58 anos, moradora do Jardim Itapura I. “A 
passagem está tão plaina e tão bem feita que não tem mais como a gente 
tropeçar. Só que vou confessar: sou suspeita para falar, porque quando 
gosto de um lugar, gosto do jeito que ele é. Com o Calçadão não é 
diferente”, diz, orgulhosa. Moradora do Parque Residencial Nozack, a 
dona de casa Maria Cristina dos Santos Pereira, 39 anos, também 
garante: “o novo Calçadão está mais bonito”. “Embora seja um pouco 
cedo pra gente falar, já dá pra dizer que ficou bom. Só espero que nos 
dias de chuva esse piso não fique tão escorregadio”, observa. Já a 
empregada doméstica Maria Nilza dos Reis, 55 anos, mostra que uma 
obra deste porte revela o comprometimento de uma administração para 
com os recursos públicos. “Muito boa a ideia do prefeito Tupã [Milton 
Carlos de Mello – PTB]. Enquanto prudentina e uma boa consumidora do 
Calçadão, só tenho a agradecer e dizer que pelo jeito que as coisas vão 
indo, vamos ter lá na frente um belíssimo Calçadão”, acredita. 
(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, 2011158). 

Como pôde ser observado na reportagem, os lojistas e frequentadores do centro da 
cidade apoiavam a aprovavam a realização de um novo projeto para o Calçadão antes mesmo 
da sua conclusão. No entanto, justamente por esta reportagem ter sido veiculada pela 
própria Prefeitura – idealizadora e financiadora do projeto – é que também foi necessário ir 
a campo para dialogar diretamente com estes atuais e antigos frequentadores do Calçadão 
com o objetivo de confirmar – ou não – o que havia sido veiculado pela Prefeitura. Este 
diálogo se deu através de um survey que pôde resultar em dois gráficos de destaque sobre 
o assunto, disponibilizados a seguir. 

Na tentativa de buscar informações quanto a aprovação ou não do recente projeto 
para o Calçadão da Maffei, tanto os atuais quanto os antigos usuários do espaço foram 
questionados acerca da pertinência do projeto. Como resultado do survey, foi possível 
constatar que a grande maioria dos entrevistados julgavam o antigo projeto como já 
inadequado do ponto de vista de sua infraestrutura, pois apresentava problemas no acúmulo 
de lixo, no mal cheiro vindo da tubulação de captação de água, na circulação simultânea de 
um grande volume de pedestres na área, além de reclamações quanto ao aspecto de 
“abandono” que o projeto já apresentava por ter recebido poucas manutenções ao longo 
dos anos. Então, quando questionados sobre a pertinência do novo projeto, um grande 
número de entrevistados aprovava a sua realização na área, dizendo que o Calçadão da 
Maffei “estava muito melhor”, que tinha ficado “mais bonito”, e que “já estava precisando” 
dessa reforma. Nesse sentido, o que pôde ser levantado em campo veio de encontro ao 
divulgado pela Prefeitura, no sentido de que a população usuária do espaço estava 

 
158 ÁREA central do primeiro trecho do Calçadão é liberada para circulação de consumidores. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 jun. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13770. Acesso em: 01 jan. 2021. 
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majoritariamente satisfeita com as obras realizadas – destacando ainda o fato de que a 
pesquisa foi realizada cerca de oito anos após a entrega do novo projeto, demostrando que 
o ponto de vista de seus usuários não se alterou com o passar do tempo. 

Gráfico 5. Adequação da infraestrutura do Calçadão antes e depois da realização de seu novo 
projeto, em 2011, segundo antigos e atuais frequentadores do espaço 

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2020, elaboração própria 

 
 Pelos levantamentos realizados, a população se mostrou de fato favorável à realização 
do projeto de 2011 para o Calçadão da Maffei. Ainda assim, foi buscado averiguar se os 
usuários do centro puderam colaborar de alguma forma para a sua concepção projetual. 
Nesse sentido, esta foi uma questão levada para o arquiteto e urbanista da Prefeitura 
Municipal responsável pelo projeto do Novo Calçadão, tendo em vista que a 
desconsideração para com a população local poderia ser um indicativo da busca por uma 
real revitalização da área. Questionado sobre o assunto, o entrevistado disse não ter feito um 
levantamento de opinião junto aos frequentadores do centro, colocando a sua posição muito 
mais do sentido de atender a uma determinação daquela gestão municipal do que a atender 
uma demanda dos usuários locais. Mesmo assim, o projeto acabou tendo uma boa 
receptividade pelos seus frequentadores. 

[E quais foram os outros agentes que participaram da elaboração do projeto? Foi 
só a Prefeitura?... Ou a Associação Comercial também participou?] 
Não, foi só a Prefeitura. Só nós que fizemos.  
[Algum representante da população?...] 
Não, o projeto foi só nosso mesmo. Teve envolvido o pessoal da Sabesp 
[Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo], da telefonia, né?... 
Que precisava mexer e tal. [Entrevista com o arquiteto e urbanista da Secretaria 
de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente, 2019] 
 

Assim como foi feita para o Calçadão, também foi levantada a questão quanto a 
aprovação ou não dos usuários do espaço do centro com relação ao novo projeto para Praça 



 190 

9 de Julho. Nesse sentido, os resultados obtidos foram semelhantes ao do Calçadão, porém 
com uma quantidade um pouco maior de entrevistados insatisfeitos com o novo projeto, 
executado em 2013. A hipótese levantada aqui é a de que o projeto tenha recebido um 
número maior de desaprovação, se comparado com o projeto do Calçadão, porque o novo 
projeto para a Praça 9 de Julho precisou ser semelhante ao que já existia no local. Como já 
apontado outras vezes neste trabalho, o Ministério Público teve uma atuação direta junto a 
Prefeitura Municipal para que todos os elementos de valor patrimonial fossem preservados. 
Com isso, o resultado estético desta reforma foi muito semelhante ao projeto pré-existente, 
de forma que a população leiga sobre o assunto não tenha entendido o projeto de 2013 
como uma melhoria tão significativa para o local. Ainda sim, o novo projeto para a Praça 9 
de Julho foi reconhecido como pertinente para a maioria dos entrevistados. 

Gráfico 6. Adequação da infraestrutura da Praça 9 de Julho antes e depois da realização de seu 
novo projeto, em 2013, segundo antigos e atuais frequentadores do espaço 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, 2020, elaboração própria 

 
Tendo em vista que o projeto completo para a Praça da Bandeira ainda não havia sido 

concluído a tempo do final desta pesquisa, o mesmo survey não pôde ser aplicado para este 
novo projeto. Mesmo assim, tendo acompanhado as matérias publicadas pela Prefeitura 
Municipal e – principalmente – tendo sido realizada uma entrevista com o secretário de 
comunicação à frente daquela gestão, foi possível obter algumas informações relativas a 
aprovação ou não do novo projeto para a Praça da Bandeira e Camelódromo. Diferentemente 
do que ocorreu no caso do novo projeto para o Calçadão da Maffei e para a Praça 9 de Julho, 
a elaboração de um novo projeto para a localidade da Praça da Bandeira foi causa de alguns 
embates entre Prefeitura Municipal, Ministério Público Estadual e boxistas do Camelódromo. 
Como discorrido na primeira sessão deste trabalho, o projeto para esta praça foi executado 
a partir de uma determinação judicial emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado, que exigia 
a preservação das antigas condições ambientais da Praça da Bandeira, tendo em vista ser um 
local de valor patrimonial para a história do Município e já se encontrar em péssimas 
condições de preservação física. O que também impulsionou a ação civil pública movida pelo 
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MPE foi a solicitação de retirada do Camelódromo daquele local, sob o argumento de que a 
sua presença estava comprometendo o real uso público do espaço e as condições de 
preservação ambiental da Praça da Bandeira. Ao final das negociações, o Tribunal de Justiça 
autorizou a permanência do Camelódromo na praça desde que a Prefeitura Municipal 
elaborasse para ele um novo projeto, que pudesse assegurar condições seguras e salubres 
de trabalho para os boxistas e de circulação para os consumidores que para lá se dirigissem. 
Por conta da antiga atuação do então prefeito da época, Nelson Bugalho, que exercia o cargo 
de promotor na área de urbanismo e meio ambiente, os lojistas do Camelódromo 
inicialmente entenderam o projeto como uma tentativa do poder público de expulsar os 
antigos boxistas da praça. Assim, ao início, a maioria dos boxistas eram contrários a realização 
de um novo projeto na praça e no seu Camelódromo, tendo em vista que entendiam esta 
iniciativa como um projeto de expulsão dos antigos lojistas. Porém, ao fim, após a Prefeitura 
Municipal ter realizado um longo trabalho de esclarecimento quanto as suas intenções junto 
aos representantes dos lojistas do Camelódromo, o novo projeto passou a ser aprovado e 
bem recebido por seus boxistas – que, inclusive, de forma voluntária, desocuparam 
temporariamente o espaço para que o novo projeto pudesse ser executado. De qualquer 
forma, ficará ao cargo de outras pesquisas sobre o tema darem continuidade ao 
acompanhamento do caso, tendo em vista que o novo projeto ainda não foi concluído, dando 
margem a uma possível mudança de opinião por parte de seus usuários. 

Dando continuidade ao questionamento quanto a adequação do uso do termo 
“revitalização” para fazer referência aos projetos executados nos anos 2010 no centro de 
Presidente Prudente, foi buscado averiguar a intenção da Prefeitura Municipal em 
empreende-los. Haveria a intenção do poder público em realizar estas melhorias no espaço 
para gradativamente dar início a um processo de expulsão dos seus antigos lojistas e 
consumidores? O projeto estaria sendo feito para a consolidação do comércio popular na 
área ou haveria a intenção do poder público em reverter esse processo de popularização do 
centro da cidade? Segundo Carlos (2007), os projetos de revitalização não têm por objetivo 
a manutenção dos seus antigos usuários, tendo em vista que a população de baixa renda não 
teria condições de arcar com a valorização imobiliária e comercial que a área passaria a ter 
após a realização de tais projetos. Sendo assim, esta foi uma questão que se buscou atentar 
ao longo dos levantamentos, entrevistas e trabalhos de campo. 

Os levantamentos realizados junto às reportagens divulgadas pela Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal foi o ponto de partida utilizado para o início dessas 
reflexões. Uma das primeiras reportagens publicadas sobre o anúncio do novo projeto para 
o Calçadão ocorreu logo no início da primeira gestão do ex-prefeito “Tupã”, mais 
especificamente logo em janeiro de 2009159. Segundo esta reportagem, uma das primeiras 
iniciativas do então prefeito foi a de anunciar uma ampla reforma no trecho pedestrianizado, 

 
159 PREFEITO caminha no calçadão e anuncia reformas no centro. Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Presidente Prudente, 13 jan. 2009. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml;jsessionid=A3E751AE2F8E032FF80FFA8665B
14FEE?cod=1599&imprimir=true. Acesso em: 30 dez. 2020. 
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tendo em vista que pequenas reformas de manutenção na sua infraestrutura já estavam sendo 
constantes. Chama a atenção o fato do ex-prefeito “Tupã” ter anunciado esta iniciativa para 
a imprensa local e para a população em geral estando presente no próprio Calçadão, 
segundo a reportagem. Este se mostrou um indício inicial de que a intenção do poder público 
da época era o de manter o perfil popular do seu centro, tendo em vista que o novo projeto 
visaria a atender demandas de seus antigos frequentadores e comerciantes – caso contrário, 
este novo projeto não estaria sendo anunciado em primeira mão diretamente para este 
público. Adiante, já quase dois anos após este primeiro anúncio, o projeto do Calçadão foi 
efetivamente lançado e anunciado com o objetivo de “fortalecer o comércio prudentino”, 
sendo esta uma “solicitação antiga dos comerciantes e da população que frequenta 
diariamente o local”. Na mesma reportagem foi registrado o apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista de Presidente Prudente, na figura de seu presidente, Vitalino Crellis, tendo em vista 
que o projeto deveria “atrair ainda mais consumidores” para o centro. 

Segundo Crellis, atualmente o Calçadão se encontra deteriorado, 
necessitando de troca do encanamento subterrâneo, troca do piso, entre 
outras melhorias. Ele revela que a reforma irá favorecer os donos de loja, 
que somam em torno de 150 comerciantes, já o quadrilátero central 
compreende cerca de 450 lojistas. Ele revela que a participação do 
Sincomércio deve ser em promover uma reunião entre os comerciantes 
para que todos possam colaborar com as obras no local. “Estamos à 
disposição do prefeito Tupã, que está buscando melhorias para 
Prudente”, adianta. (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, 2011160) 

O apoio dos lojistas do cento ao projeto continuou a ser manifestado ao longo 
daquele ano. No ato do início das obras, em maio daquele ano, foi realizada uma solenidade 
que contou com a presença do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, 
conforme já discorrido na primeira sessão deste trabalho. O que se mostra relevante retomar 
aqui é a participação também de membros dirigentes da Associação Comercial e Empresarial 
de Presidente Prudente e também do Sindicato do Comércio Varejista – além da presença 
de alguns lojistas locais, que foram entrevistados no ato da elaboração da reportagem, onde 
demostraram o seu apoio a iniciativa da Prefeitura Municipal.  

[...] o comerciante Rogério Galindo, proprietário do Mercadão 1,99, 
também comemorou o pontapé inicial das obras orçadas em R$ 2 
milhões (recursos municipais), e que neste primeiro momento contempla 
o quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua José Foz. “Trata-se de uma 
obra moderna e digna de cartão postal da cidade. Só temos a agradecer 
ao prefeito Tupã e o vice Marcos Vinha”, discursou durante a solenidade. 
Opinião não muito diferente tem o gerente das Pernambucanas, Waldir 
Pereira da Silva. “É fantástico. Uma cidade do porte de Prudente 
precisava de uma atenção especial como essa. As melhorias previstas 

 
160 REVITALIZAÇÃO do Calçadão da Maffei deve fortalecer comércio prudentino em 2011. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 05 jan. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10331. Acesso em: 01 jan. 2021. 
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trarão mais conforto para quem trabalha e circula pelo Calçadão, bem 
como se tornará um atrativo ainda maior para o pessoal vir ao centro e 
prestigiar nosso comércio. Isso aqui [Calçadão] vai ficar mais bonito e 
mais seguro. Com a modernização todo mundo vai sair ganhando”, 
acredita. (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, 2011161). 

O mesmo ocorreu no ato de entrega do projeto, que contou com uma solenidade de 
inauguração do Novo Calçadão com a presença de políticos e comerciantes locais – como 
apresentado de forma mais pormenorizada na primeira sessão deste trabalho. Sendo assim, 
o que foi possível observar através dos levantamentos documentais realizados é que em 
nenhum momento a Prefeitura Municipal demostrou interesse em dar início a um processo 
de expulsão dos lojistas locais. Pelo contrário, desde o início o projeto demostrou ser uma 
solicitação antiga dos comerciantes da área central, que já estavam se sentido prejudicados 
pelas más condições físicas de conservação do antigo projeto. Assim, as obras vieram mais 
no sentido de corresponder a uma demanda dos comerciantes do centro, do que, com isso, 
banir os lojistas que já estavam ali instalados. Tanto é que os comerciantes locais e os 
representantes das entidades de classe do setor demostraram o seu apoio à Prefeitura, 
mantendo com ela um constante diálogo. 

Ainda assim, esta percepção inicial, obtida através dos levantamentos documentais, 
precisaria também ser confirmada através de outras fontes – daí a necessidade dos trabalhos 
de campo e da realização de entrevistas com agentes envolvidos no projeto.  

Tendo observado o envolvimento dos órgãos de classe do setor comercial no novo 
projeto do Calçadão da Maffei, foi estabelecido contato com o Sindicato do Comércio 
Varejista de Presidente Prudente162, tendo como objetivo confirmar tal envolvimento e obter 
mais informações sobre como isso havia se dado. Em contato com o presidente do 
Sincomércio, foi possível reiterar a sua participação e seu direto envolvimento com a 
Prefeitura Municipal para que o projeto fosse de fato executado. Nesse sentido, o sindicato 
se mostrou extremamente favorável ao projeto, tendo como propósito atrair mais 
consumidores para o centro e, com isso, aumentar a quantidade de mercadorias 
comercializadas. Mais do que apenas favorável, o sindicato também destacou que a 
solicitação para a construção de um novo projeto veio diretamente dos comerciantes 
localizados no centro, que encaminharam ao sindicato um abaixo-assinado sobre o tema. 

Sim, o Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente (Sincomércio) 
acompanhou todos os processos do projeto, juntamente com a prefeitura. 
Inclusive, participamos. O primeiro calçadão foi idealizado no mandato do prefeito 
Paulo Constantino. Sobre o novo Calçadão, os comerciantes encaminharam um 

 
161 PARA lojistas e consumidores, maior centro comercial de Prudente ganhará ‘nova identidade’. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 16 mai. 2011. Disponível em: 
www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12844. Acesso em: 01 jan. 2021. 
162 Também foi estabelecido contato com a Associação Comercial e Empresarial de Presidente 
Prudente, tendo em vista que ela também representa parte dos comerciantes do centro. Porém, não 
foi obtido nenhum retorno por parte da associação. 
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abaixo-assinado para o Sindicato patronal e nós, sabendo que era um projeto de 
grande valor e Prudente iria crescer com isso, até porque várias cidades já vinham 
tendo bons resultados e muito sucesso com esse projeto, aceitamos a proposta e 
o progresso foi grande. [Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Presidente Prudente, Sincomércio, Presidente Prudente, 2020]. 
 

Ainda na mesma entrevista, o representante do Sincomércio se colocou ao lado da 
Prefeitura Municipal na defesa do Novo Calçadão. Segundo o entrevistado, no início, um 
grande número de lojistas ficou insatisfeito com o andamento das obras, alegando um 
prejuízo no volume das vendas e dificuldade de acesso ao local. Mediante às reclamações, o 
Sincomércio destacou que a Prefeitura havia “preparado bem o Calçadão”, porque havia 
criado um esquema de execução que possibilitava a presença concomitante da abertura do 
comércio com o canteiro de obras, não podendo ser responsabilizada pela queda das vendas. 
Nesse sentido, o sindicato demostrou desempenhar o papel de intermediador e conciliador 
de interesses entre os lojistas e a Prefeitura. 

Em primeiro momento não era de interesse de todos os lojistas. Durante a 
construção, o sindicato chegou a receber abaixos-assinados porque a obra 
atrapalhava o trânsito, diminuía o movimento. Porém, na época, a prefeitura 
preparou bem o calçadão, dando oportunidade para os lojistas continuarem 
vendendo seus produtos. [Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Presidente Prudente, Sincomércio, Presidente Prudente, 2020]. 
 

 De forma geral, a entrevista realizada com a entidade veio a confirmar o que havia 
sido levantado nas reportagens divulgadas na época. O Sindicato do Comércio Varejistas 
teve uma participação direta nas solicitações ao projeto – mesmo não tendo sido o 
responsável pela sua elaboração –, e em nenhum momento demonstrou ser contrário a 
iniciativa. Inclusive, alguns interesses eram comuns, sendo um deles a solicitação de que os 
lojistas investissem na reformulação de suas fachadas, com o objetivo de criar um “shopping 
à céu aberto”163, deixando as vitrines abertas durante o período noturno – na tentativa de 
estimular o uso do Novo Calçadão também durante a noite, e não só durante o horário 
comercial. Esta informação pôde ser confirmada tanto em reportagem divulgada pela 
Prefeitura Municipal, no final de 2011, quanto na entrevista realizada com o sindicato, no ano 
de 2020. 

[...] o Sincomércio está tentando conversar com os comerciantes para que eles 
revitalizem as suas lojas agora. Pintar, deixar a vitrine aberta, para que as pessoas 
saiam da sua casa e tenham uma segurança maior no Calçadão e venham conhecer 
as lojas de Presidente Prudente. (Presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
de Presidente Prudente em entrevista à Secretaria de Comunicação, Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, 2011164). 

 
163 Termo comumente utilizado pelos agentes públicos para fazer referência ao novo projeto do 
Calçadão da Maffei. 
164 SINCOMÉRCIO contrasta história e aposta em retorno de vitrines à noite com novo Calçadão. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 nov. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979. Acesso em: 05 jan. 2021. 
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O ideal até era a abertura das lojas no período noturno, para que as pessoas 
tivessem a oportunidade de sair para passear durante a noite, ver as vitrines. 
[Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente, 
Sincomércio, Presidente Prudente, 2020]. 
 

A expectativa da Prefeitura Municipal e do Sindicato do Comércio Varejista era a de 
que, com a reforma, os lojistas localizados no Calçadão da Maffei realizassem um novo 
projeto para as suas fachadas, de forma a construir vitrines que pudessem ficar expostas 
durante o período noturno – como foi possível observar nas reportagens e entrevistas 
publicadas. No entanto, foi possível observar ao longo dos trabalhos de campo que não 
houve esta contrapartida por parte dos comerciantes. Conforme é possível observar nas 
imagens a seguir, após quase dez anos da implementação do novo projeto as fachadas das 
lojas continuam seguindo a mesma tipologia de antes: com marquises e grandes letreiros 
que ocupam toda a fachada do estabelecimento e, inclusive, projetando-se alguns metros 
em direção ao passeio público. 

Conjunto 58. Fotos comparativas do trecho pedestrianizado entre a Rua Siqueira Campos e a 
Rua Joaquim Nabuco, antes e depois do projeto de 2011, respectivamente 

   

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Bárbara Scudeller, 2019 
Conjunto 59. Fotos comparativas do trecho pedestrianizado entre a Rua Major Felício Tarabay e 

a Rua Dr. José Foz, antes e depois do projeto de 2011, respectivamente 

   

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Bárbara Scudeller, 2019 
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Conjunto 60. Fotos comparativas do trecho pedestrianizado entre a Rua Siqueira Campos e a 
Rua Major Felício Tarabay, antes e depois do projeto de 2011, respectivamente 

   

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Bárbara Scudeller, 2019 
 

 Segundo entrevista realizada com o arquiteto responsável pela elaboração do projeto, 
o poder público não chegou a criar uma legislação que regulamentasse os tipos de letreiros, 
toldos e marquises possíveis de serem utilizadas – como acontece na cidade de Londrina, 
com a existência da Lei Cidade Limpa165. O que ocorreu foi um acordo verbal entre o poder 
público e as agências de telefonia e rede elétrica, que haviam se comprometido em retirar 
toda a fiação de telefonia e de energia que já não estivesse mais sendo utilizada, mas que 
ainda estavam presentes no local. Ao fim, o acordo acabou não sendo cumprido e as 
expectativas de contrapartida dos lojistas também acabaram não sendo satisfeitas. Como é 
possível observar nas imagens a seguir, mesmo após a reforma, os lojistas não manifestaram 
interesse em criar vitrines em suas fachadas de forma que pudessem ficar expostas fora do 
horário comercial. As portas de rolo aço ainda continuam sendo a marca predominante da 
paisagem do centro durante a noite e aos finais de semana, sendo raras as lojas que de fato 
vieram a construir vitrines em suas fachadas. Como resultado, apenas o Calçadão da Maffei 
sofreu alterações em seu projeto, tendo as lojas mantendo suas fachadas quase que 
exatamente iguais ao que eram antes de 2011. 

Conjunto 61. Fachada das lojas do centro fora do horário comercial.  Destaque a uma loja que 
possuia uma vitrine em sua fachada e não uma porta de rolo de aço 

   
Fonte: Bárbara Scudeller, 2015 

 
165 A Lei Cidade Limpa de Londrina (Lei N. 10.966, de 26 de julho de 2010) não proíbe a existência de 
anúncios indicativos nas fachadas das lojas, mas regula as suas dimensões de acordo com o tamanho 
da testada do imóvel. Anúncios que descaracterizem as fachadas dos prédios de valor histórico e 
anúncios que avancem sobre o passeio público são proibidos. Se Presidente Prudente seguisse esta 
mesma lei, quase a totalidade dos anúncios do centro da cidade estaria proibida de existir. 
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Figura 15. Loja do Calçadão da Maffei no encontro com a Rua Joaquim Nabuco que construiu 
uma vitrine em sua fachada comercial como a desejada pela Prefeitura Municipal e pela 
Associação Comercial, tipologia a ser aplicada a todos os demais estabelecimentos comerciais 
do centro 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 

 
[E aquela questão da padronização das fachadas? Dos comerciantes do Calçadão, 
como está?] 
Então, é. Uma coisa que foi... foi feito tipo um acordo verbal e não foi cumprido. 
Na verdade, a gente queria passar a fiação toda subterrânea. Que é horrível aquilo 
lá. Se você olhar hoje lá, prestar atenção, você vê cruzando ali.... E se você chegar 
perto ali da Estação Beira Radio, ali perto do... Tio Patinhas [restaurante local], para 
frente um pouco.... Você vai ver que tem um emaranhado de coisa assim. É horrível 
aquilo lá. Parece uma favela. E vai saindo os telefones e vai ficando os cabos. 
Então, é... Não foi possível fazer subterrâneo, porque ia ficar muito caro a parte 
de energia. Mas essa parte de telefonia, eles fizeram um... tipo um acordo de tirar 
o que não estava sendo usado. Ia limpar, tipo, 60, 70%.  
[Porque é tudo fio que, às vezes, não está mais sendo usado.] 
Não está mais usando! Você pode ver que está tudo enrolado, tem uns que 
embola e foi cortado e fica enrolado aquele monte!... Tá lá. Mas não fizeram nada. 
Ficou do jeito que estava. E os [fios] que cruzavam [o Calçadão], a gente ia passar 
subterrâneo cruzando. Também não. Tanto é que você pode ver que tem fio 
cruzando lá até hoje.  
[...] 
[E a fachada das lojas? Toda aquela questão de padronização.] 
É, porque [a Prefeitura] pensou. Mas poderia ter feito uma padronização. Se não 
for fazer uma padronização, que pelo menos seja feita uma vistoria nas marquises. 
Porque tem marquise antiga ali que é de ferro, têm umas que parecem que são 
mal executadas... E aquilo vai dar problema alguma hora. E vai cair. [Entrevista 
com o arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2019] 
 

 Apesar das expectativas, não houve nenhum tipo de contrapartida por parte dos 
lojistas do centro e, mais especificamente, dos lojistas do Calçadão na realização de 
melhorias em suas fachadas. Mas a análise das fotos comparativas do antes e depois de parte 
da paisagem física do centro nos possibilitou também uma constatação complementar a esta. 
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Não só não houve a esperada construção de vitrines em substituição das portas de rolo de 
aço, como também as fachadas da maioria das lojas situadas no Calçadão permaneceram 
iguais mesmo após a implementação do novo projeto. Como por exemplo, foi possível 
observar no conjunto de imagens comparativas anteriormente apresentadas que as Casas 
Bahia, o Magazine Luiza, o Magazine Torra Torra, as Lojas Pernambucanas e a Sumirê 
permaneceram com suas fachadas inalteradas. No que diz respeito às lojas menores e de 
capital local, é possível citar a Seiko, a J. Mahfuz, a Ótica Miyasaki, a Fotocolor Imperial e o 
Tio Patinhas – estes dois últimos se fazem presentes no local desde pelo menos os anos 1970 
e estão com suas fachadas inalteradas desde então166. Este é um indício que contribui a 
refutar a hipótese de que a implementação do novo projeto para o Calçadão da Maffei tenha 
pretendido gradativamente expulsar os lojistas e consumidores já estabelecidos na área. De 
qualquer forma, esta também acabou sendo uma questão levada aos agentes envolvidos no 
projeto, que declararam, de fato, não haver esta intenção, tendo em vista que a população 
de alta renda da cidade não teria interesse em consumir no centro. 

[E tinha como intenção atrair mais frequentadores para a área central? 
Frequentadores de mais alta renda, por exemplo. Ou era para manter o comércio 
popular ali?] 
Olha, eu acho que era para manter mesmo.... É difícil você concorrer com o 
shopping, né? Pra quem tem mais renda. A pessoa faz uma compra tranquila, com 
seu ar condicionado, seu carro estacionado.... Porque aqui você não acha lugar 
para estacionar. É difícil. Mesmo pagando Zona Azul [nome da taxa paga para 
parar nas vagas de estacionamento rotativo] você vai dar mil voltas e ainda vai 
estacionar longe. [Entrevista com o arquiteto e urbanista da Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, 2019] 
 

Conjunto 62. Fotocolor Imperial (esquina do Calçadão com a Rua Maj. Felício Tarabay) e Tio 
Patinhas (esquina do Calçadão com a Rua Siqueira Campos), estabelecimentos que 

permanecem atualmente com suas fachadas da década de 1970 

       

Fonte: Bárbara Scudeller, 2020 

 

 
166 Lembrando que este trabalho foi entregue no segundo semestre de 2021 e o último trabalho de 
campo realizado no Calçadão da Maffei data do primeiro semestre de 2020. 
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No que diz respeito aos estabelecimentos comerciais do centro é possível afirmar 
então que não havia e nem tanto houve a intenção de gradativamente dar início a um 
processo de expulsão do comércio popular e dos antigos lojistas locais. A intenção da 
Prefeitura Municipal e do apoio dado pelo Sindicato do Comércio Varejista veio muito mais 
no sentido de favorecer os estabelecimentos que ali já estavam instalados do que dar início 
ao um processo contrário. Mesmo assim, ainda ficava em aberto a questão do perfil 
populacional dos seus consumidores. Como discorrido anteriormente, os frequentadores do 
centro eram favoráveis a execução de um novo projeto que melhorasse as condições físicas 
do Calçadão da Maffei e já o aprovaram logo após a sua conclusão – aprovação essa que 
permanece até hoje. Porém, ainda que sem esta intenção por parte da Prefeitura Municipal, 
haveria o projeto do Novo Calçadão dado início a um processo gradativo de expulsão dos 
seus antigos frequentadores? Qual seria o perfil dos seus frequentadores antes da sua recente 
reforma? E qual seria o perfil dos seus atuais frequentadores? As pessoas que hoje fazem uso 
do espaço público do Calçadão são as mesmas que antes o frequentavam? Parte da pesquisa 
que deu origem a este trabalho foi direcionada a tentar responder estas perguntas. 

O survey utilizado para conduzir parte dos trabalhos de campo lançou luz a estas 
questões. Duas das perguntas que compuseram o questionário aplicado com os usuários do 
centro de Presidente Prudente diziam respeito justamente às suas práticas antes e depois do 
novo projeto para o Calçadão. Como é possível observar nos gráficos disponíveis a seguir, 
uma grande maioria dos entrevistados declarou frequentar o espaço desde antes do seu novo 
projeto ser executado. Porém, também um número expressivo de entrevistados – um pouco 
menos da metade – declarou não frequentar o Calçadão antes da sua reforma. Esta 
quantidade de não usuários do espaço se mostrou relevante porque posteriormente todos 
os entrevistados pelo survey declararam frequentar o Calçadão, demostrando 
necessariamente que todos eles passaram a frequentá-lo. 

Gráfico 7. Número de habituais usuários do Calçadão de Presidente Prudente antes e depois do 
seu projeto de reforma, executado em 2011 

  167 
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
167 É necessário reconhecer aqui que possivelmente os resultados apresentados por este gráfico 
tenham sofrido uma distorção. Tendo sido as perguntas realizadas in loco, geralmente no próprio 
Calçadão da Maffei, obviamente a maioria dos entrevistados respondeu frequentá-lo atualmente. Não 
foram feitas perguntas, por exemplo, fora da área central, com frequentadores que já não frequentam 
o Calçadão ou que nem mesmo nunca o frequentaram. 
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 Como resultado, a paisagem que passou a compor o Calçadão da Maffei após a 
implementação do seu novo projeto foi uma concomitância de elementos anteriores e 
posteriores à reforma. Como foi esquematizado na cartografia a seguir, a maioria de antigos 
letreiros, anúncios e marquises continuaram a compor os elementos edificados nas fachadas 
dos edifícios daquela paisagem. Tanto é que os registros fotográficos comparativos desta 
paisagem só foram possíveis porque os seus antigos elementos edificados continuaram a ali 
existir, possibilitando a identificação do antigo local onde a cena havia sido capturada. Com 
os resultados obtidos através do survey, também foi possível concluir que a sobreposição de 
antigos e atuais elementos não edificados também se fazia presente – no caso, os antigos e 
atuais frequentadores do Calçadão, que passaram a compartilhar um mesmo espaço.  
Novamente refutando a ideia de um possível processo de expulsão dos seus antigos usuários. 

Conjunto 63. Imagens comparativas do Calçadão nas décadas de 1970 e 2010 

  

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 

 
 As mesmas questões aplicadas para os usuários do Calçadão também foram aplicadas 
para o caso do novo projeto da Praça 9 de Julho. Assim como para o Calçadão, o objetivo 
das perguntas feitas aos usuários desta praça era o de averiguar se houve – ou não – um 
gradativo processo de expulsão dos seus antigos frequentadores, o que nos auxiliaria a julgar 
a pertinência do termo “revitalização” para fazer referência ao projeto. Pelo que pôde ser 
obtido como resultado às perguntas aplicadas, não houve uma expressiva variação numérica 
entre antigos e atuais frequentadores desta praça, indicando que poucos foram os que 
deixaram de frequentá-la após sua reforma de 2013. Ainda assim, com a finalidade de 
averiguar tal possibilidade, foi realizada uma nova associação de dados dos resultados do 
survey. Através da emissão de gráficos complementares, é possível afirmar que a maioria dos 
antigos frequentadores da Praça 9 de Julho não deixaram de frequentá-la após a execução 
de seu novo projeto, por mais que alguns entrevistados tenham respondido que já não mais 
a frequentam168. Assim, de forma semelhante ao Calçadão, a realização de um novo projeto 
para esta praça não representou a exclusão de seus habituais usuários do espaço. 

 
168 A perda de alguns antigos frequentadores da Praça 9 de Julho será problematizada um pouco mais 
adiante ainda neste tópico. 
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Gráfico 8. Número de frequentadores antigos e atuais da Praça 9 de Julho após seu novo 
projeto de reforma, executado em 2013 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
Gráfico 9. Número de usuários que já frequentavam a Praça 9 de Julho e que continuam 

frequentando-a mesmo após o seu novo projeto. 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
Os dados coletados através da aplicação dos questionários em campo apontaram a 

uma permanência dos antigos frequentadores do Calçadão e da Praça 9 de Julho nestes 
espaços. Porém, restava ainda investigar o perfil socioeconômico destes antigos e atuais 
frequentadores. Levando em conta a consideração de Souza (2012) de que as classes sociais 
não são definidas apenas pela sua faixa de renda, mas sobretudo pelo seu grau de 
escolaridade, qual seria a faixa de renda e grau de instrução formal destas pessoas? Seria 
possível dizer que a área central de Presidente Prudente é predominantemente frequentada 
pelos segmentos populares? O survey realizado também buscou lançar luz a estas questões. 
A análise dos dados levantados foi dividida entre os seus antigos e atuais frequentadores. 
Apesar dos dados apontarem à permanência dos antigos usuários do centro, ainda seria 
necessário considerar que o projeto – principalmente o do Calçadão – passou a atrair novos 
frequentadores. Assim sendo, seria importante analisar se estes antigos usuários pertenciam 
aos segmentos populares e se os atuais frequentadores do espaço tinham ou não este perfil. 
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Gráfico 10. Grau de escolaridade dos frequentadores do Calçadão de Presidente Prudente 
antes do seu recente projeto ser executado 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
Gráfico 11. Faixa de renda dos frequentadores do Calçadão de Presidente Prudente antes do 

seu recente projeto ser executado  

 
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

Gráfico 12. Grau de escolaridade dos frequentadores da Praça 9 de Julho de Presidente 
Prudente antes do seu recente projeto ser executado 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
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Gráfico 13. Faixa de renda dos frequentadores da Praça 9 de Julho de Presidente Prudente 
antes do seu recente projeto ser executado  

 
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 

Como é possível observar nos gráficos apresentados anteriormente, há uma 
predominância significativa entre os frequentadores do Calçadão da Maffei e da Praça 9 de 
Julho, antes das suas respectivas reformas, daqueles que possuíam apenas ensino médio 
completo ou ensino fundamental incompleto. Poucos foram os que afirmaram ter 
frequentado o ensino superior. Associado a estes dados, também foi possível observar que 
quase a totalidade destes entrevistados tem uma faixa de renda de até dois salários 
mínimos169. Em posse destas informações, é possível afirmar que o Calçadão e a Praça 9 de 
Julho eram frequentados predominantemente pelos segmentos populares da cidade de 
Presidente Prudente. Se compararmos essas informações com os dados fornecidos pelos 
usuários que frequentam atualmente estes espaços, é possível observar que esta tendência 
permanece. Sendo assim, estes dados reiteram que não só não houve uma gradativa 
expulsão dos seus antigos frequentadores – enquadrados como segmentos populares – 
como este enquadramento se mantêm para os seus atuais frequentadores. 

Gráfico 14. Grau de escolaridade dos frequentadores do Calçadão de Presidente Prudente 
depois da execução do seu novo projeto 

 
 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
169 Em 2019, ano em que o survey foi realizado, o salário mínimo nacional era de R$ 998,00. 
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Gráfico 15. Faixa de renda dos frequentadores do Calçadão de Presidente Prudente depois da 
execução do seu novo projeto 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
Gráfico 16. Grau de escolaridade dos frequentadores da Praça 9 de Julho de Presidente 

Prudente depois da execução do seu novo projeto 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
Gráfico 17. Faixa de renda dos frequentadores da Praça 9 de Julho de Presidente Prudente 

depois da execução do seu novo projeto 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
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A partir da análise dos gráficos anteriores, foi possível constatar que, em geral, não 
há uma tendência que aponte a uma mudança do perfil socioeconômico dos frequentadores 
destes espaços. Mas, também a partir do trabalho prático de aplicação destes questionários 
em campo, foi possível notar uma mudança na percepção desses usuários quanto às suas 
práticas. Uma das perguntas realizadas indagava aos entrevistados o que eles costumavam 
fazer no centro. Foi dado a eles várias alternativas de resposta, como práticas relacionadas a 
compras, lazer, trabalho, prestação de serviços, cultura, saúde e religião – sendo que os 
entrevistados poderiam escolher mais de uma alterativa em suas respostas. Como é possível 
observar no gráfico a seguir, a maioria dos entrevistados respondeu ir ao centro para práticas 
de compras, e em segundo lugar, para práticas de lazer. No entanto, o que estes dados 
numéricos não puderam captar é que atualmente estes frequentadores associam fortemente 
as suas práticas de consumo com as suas práticas de lazer. Ou seja, consideram o ato de “ir 
às compras” um ato de divertimento e sociabilidade. Os aspectos empíricos observados nos 
diálogos com os entrevistados levaram a esta percepção. Era comum, por exemplo, as 
pessoas declararem ir ao centro apenas para realizarem as suas compras, mas se fosse 
observado o contexto em que esta resposta estava sendo dada, ficava claro que este não era 
o único fator envolvido. Muitas pessoas estavam acompanhadas de seus familiares, sentados 
nos bancos próximos a Praça 9 de Julho e no Calçadão, conversando entre si, cercados por 
sacolas de compras e segurando os seus sorvetes enquanto concediam a entrevista. 

Gráfico 18. Práticas realizadas pelos atuais frequentadores do centro de Presidente Prudente 

 
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
Como foi apresentado na primeira sessão deste trabalho, o primeiro projeto para o 

Calçadão, o da década de 1970, criava uma espacialidade urbana semelhante ao que seria 
observada em uma praça pública. Alguns trechos do piso próximo às lojas eram em petit 
pavé de pedras portuguesa, e pequenos blocos de concreto compunham o eixo de circulação 
principal da via pedestrianizada. O traçado ondulado formado pelo petit pavé de pedras 
portuguesas era acompanhado de arbustos, bancos e floreiras. Os bancos em madeira eram 
espaçosos e numerosos ao longo da via – além de todos serem projetados com encosto, o 
que criava um ponto de repouso mais confortável, convidativo a uma permanência mais 
prolongada. A forma como esses bancos eram dispostos também é um ponto que merece  
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 ser mencionado: eles estavam dispostos um de frente para o outro, criando uma ambiência 
convidativa ao encontro e diálogo entre as pessoas. De forma geral, o antigo projeto previa 
práticas de lazer e sociabilidade que não necessariamente precisassem estar vinculadas às 
práticas de consumo – que poderiam ou não acontecer. Já a espacialidade criada pelo 
projeto dos anos 2010 é diferente da criada pelo projeto da década de 1970.  

O projeto do Novo Calçadão buscou eliminar todos os aspectos que pudessem 
associá-lo ao uma praça pública, semelhante ao que ele era na década de 1970. Existe hoje 
no Calçadão um amplo eixo de circulação construído em piso de concreto liso e escovado, 
quase buscando remeter a superfície lisa e polida dos pisos usados em shoppings centers. O 
mobiliário urbano agora está disposto de forma um tanto diferente. A maioria dos bancos 
está disposta nas adjacências do eixo central de circulação. Eles passaram a estar presentes 
de forma mais numerosa em frente aos estabelecimentos comerciais – servindo de suporte 
às práticas de consumo. Por exemplo, muitas das entrevistas concedidas a esta pesquisa 
foram feitas nestes bancos, onde era comum o entrevistado – ou a entrevistada – declarar 
que estava ali “só esperando àquela pessoa que estava comprando alguma coisa naquela 
loja”. Também era comum observar os entrevistados carregando várias sacolas de compra, 
provavelmente feitas ali mesmo pelo centro. Cabe também destacar a forma como estes 
novos bancos foram projetados. Quase todos os bancos do Novo Calçadão não têm encosto 
e foram instalados em locais com forte insolação, aspectos que dificultam uma permanência 
mais prolongada no espaço. Mostrando que o recente projeto não foi pensado a partir das 
particularidades locais, já que as temperaturas máximas no verão em Presidente Prudente 
chegam a marcar 40ºC. Apenas alguns pontos do Calçadão contam com um mobiliário 
urbano mais convidativo a uma permanência mais longa, como é o caso dos pergolados. De 
qualquer forma, só existem três dessas instalações ao longo do trecho pedestrianizado.  

Conjunto 64. Tipologia de mobiliário presente no novo projeto do Calçadão da Maffei, 
destaque aos bancos, às lixeiras e aos pergolados. 

    

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 
 

Ao longo dos trabalhos de campo, também foi possível notar o quanto que as práticas 
de lazer e sociabilidade não intermediadas pelo consumo buscam ser desestimuladas pelo 
novo projeto. Por exemplo, uma cena frequente de ser observada no Calçadão é o uso das 
suas lixeiras servindo de suporte aos pontos de encontro entre os seus frequentadores. 
Geralmente as pessoas as utilizam como uma bancada improvisada, onde podem se apoiar 
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para conversar ou contemplar o fluxo de pessoas que passam por ali. Algumas destas 
constatações puderam ser captadas pelos registros fotográficos e disponibilizadas a seguir. 

 
Conjunto 65. Práticas de lazer e sociabilidade presentes no Novo Calçadão da Maffei e que não 
estão relacionadas diretamente às práticas de consumo, destaque aos diferentes usos atribuídos 

ao mobiliário urbano do novo projeto  

     

   

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 
 

 Cabe lembrar que a ambiência criada pelos espaços internos dos shoppings centers 
buscam recriar os espaços públicos do centro sob a lógica do controle, da vigilância, e da 
segregação socioespacial. Nesse sentido, os espaços de uso público dos shoppings centers 
se diferenciam dos espaços urbanos efetivamente públicos. Contudo, não foi possível deixar 
de notar o quanto que o novo projeto pensado para o Calçadão da Maffei em alguma medida 
buscou simular a forma dos corredores de circulação de pessoas presentes nos shoppings 
centers. De encontro às semelhantes espacialidades observadas entre o novo projeto do 
Calçadão da Maffei e os típicos espaços de consumo de um shopping center, é possível citar 
a repetitiva menção, por parte da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, em 
transformar o Calçadão da Maffei em um “grande shopping à céu aberto”. Em junho de 2011, 
quando o primeiro trecho pedestrianizado do Calçadão foi concluído, o então Secretário de 
Planejamento, Laércio Alcântara, concedeu uma entrevista a Secretaria de Comunicação em 
que declarava a sua intenção de transformar o Calçadão em um centro de compras bonito, 
moderno e agradável ao consumo, capaz de consolidar o Calçadão como um dos principais 
centros de compras da cidade. 

Inclusive a população já pode ver mais ou menos como vai ficar o futuro Calçadão, 
que é um Calçadão bonito, é um Calçadão moderno, é um Calçadão que vai 
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perpetuar Presidente Prudente como um grande centro de compras e um grande 
shopping à céu aberto no centro da cidade. [Laércio Batista de Alcântara, Ex-
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente] 
 

 Dando apoio a intenção da Prefeitura Municipal, o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Presidente Prudente, reiterou o pedido aos comerciantes do Calçadão 
para que construíssem vitrines em suas fachadas, retirando, portanto, os rolos de aço que 
caracterizam a paisagem destes espaços fora do seu horário comercial. Como já discorrido 
anteriormente neste tópico, a intenção tanto da Prefeitura quanto do Sincomércio era a de 
criar um ambiente que pudesse atrair frequentadores fora do horário comercial, 
principalmente durante o período noturno, buscando criar uma espacialidade semelhante aos 
ambientes internos de um shopping center, na tentativa de “resgatar agora aquele pessoal 
que fica em casa, assistindo televisão, para vir passear no Calçadão”170. Junto a mesma 
reportagem em que esta entrevista com o presidente do Sincomércio foi veiculada, o então 
Secretário de Planejamento volta a comparar o novo projeto do Calçadão a um novo 
shopping center para a cidade, mas agora um “shopping center mais democrático” à 
população. 

Além de que transformar o centro de Presidente Prudente em um grande 
shopping a céu aberto. Nós temos dois shoppings em Presidente Prudente 
[Prudenshopping e Parque Shopping Prudente], mas eu digo que o shopping mais 
democrático é o shopping do centro, o shopping do Calçadão, porque aqui 
ninguém nem precisa de pagar para estacionar, como em outros locais é 
necessário. Portanto, é bem democrático. E, com isso, a Prefeitura está 
entregando a população um shopping renovado, um espaço renovado, com novas 
hidráulicas, elétricas, toda a parte de visualização.... Um cartão postal. [Laércio 
Batista de Alcântara, Ex-Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente] 
 

Como é possível observar nos trechos anteriormente citados, há uma repetitiva 
referência ao novo projeto do Calçadão a um shopping popular ou a um “grande shopping 
à céu aberto” sem que fosse justificado – ou melhor explicado – o uso dessa referência. Na 
tentativa de buscar mais informações a respeito, esta foi uma questão feita ao arquiteto 
responsável pela concepção do projeto do Calçadão. 

A ideia era dar uma cara de shopping, assim.... Fácil de circulação.... Não 
conseguimos cobrir nada, fizemos alguns pergolados, né? Na verdade, eu acabei 
fazendo onde já tinha pergolado. Era onde o pessoal já estava acostumado a ficar 
mesmo. [Entrevista com o arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento, 

 
170 Trecho da fala do presidente do Sindicado do Comércio Varejista de Presidente Prudente em 
entrevista concedida a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal. 
SINCOMERCIO contrasta história e aposta em retorno de vitrines à noite com novo Calçadão. 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 22 nov. 2011. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979. Acesso em: 05 jan. 2021. 
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Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, 2019] 
 

As repetidas referências ao Calçadão como um “shopping à céu aberto” após a 
execução de seu novo projeto não se restringem ao período de seu lançamento. Em 
reportagem divulgada em novembro de 2013, no ato da festividade de entrega do novo 
projeto da Praça 9 de Julho, o então prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” voltou a fazer 
esta referência. Segundo o ex-prefeito, o novo projeto para a praça visava compor com o 
novo projeto do Calçadão. Considerando-o um “grande shopping à céu aberto”, tanto as 
instalações da praça quanto as instalações do Calçadão precisavam ser “adequadas” e de 
“primeira linha”, semelhante ao que se encontraria em um shopping center efetivamente. 

Nós temos que tentar, ao menos, oferecer conforto para a população. Eu sempre 
falo que o Calçadão de Presidente Prudente é um “shopping à céu aberto”. E 
como shopping, as instalações têm que ser adequadas, tem que ser de primeira 
linha. Espero só que a população ajude a manter esse lugar, porque aqui os 
recursos que foram deslocados para essa obra são recursos próprios. [Milton 
Carlos de Mello Tupã, prefeito de Presidente Prudente em 2013. Entrevista 
realizada no ato da entrega do novo projeto para a Praça 9 de Julho, realizada e 
divulgada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente171] 
 

Os levantamentos e entrevistas aqui apresentados veem de encontro a alguns pontos 
argumentados na sessão anterior deste trabalho. Ao que indica, a intenção da Prefeitura 
Municipal era a de criar um grande eixo de circulação de pedestres construído de forma a 
favorecer às práticas de consumo. À semelhança dos shoppings centers, o novo projeto para 
o Calçadão da Maffei acabou por retirar todos os mobiliários urbanos situados ao longo do 
seu eixo central, criando um grande corredor de circulação, agora com os seus mobiliários 
nos eixos laterais e de frente aos estabelecimentos comerciais – servindo mais se suporte às 
práticas de consumo destes estabelecimentos do que de suporte às práticas de sociabilidade 
não intermediadas pelo consumo. 

O então secretário de planejamento fez referência a este espaço como um “shopping 
democrático” à população, tendo em vista que não seria necessário pagar para estacionar na 
área – afirmação que não procede, pois desde 1980 é necessário pagar o “Zona Azul”, taxa 
de estacionamento rotativo, para estacionar qualquer veículo na área central. De qualquer 
forma, esta referência à construção de um “shopping democrático” e/ou à um “grande 
shopping à céu aberto” remete ao movimento de criação de shoppings centers populares 
ocorrida fortemente a partir dos anos 2000, momento em que os segmentos populares 
puderam usufruir uma ampliação de sua capacidade de consumo.  

Segundo Góes, Catalão, Magrini, Furini, Catelan e Spósito (2019), as diferenças dos 
“shoppings bons” dos “shoppings populares” está essencialmente a sua localização, que se 

 
171 NOVA Praça 9 de Julho recebe estátua em homenagem ao fundador Francisco Goulart. Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 30 nov. 2013. Disponível em: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25964. Acesso em: 07 jan. 2021. 
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relaciona diretamente ao público a que se destina. No caso dos shoppings centers populares, 
a sua localização tende a ocorrer onde estes segmentos populacionais costumam residir e/ou 
consumir. Levando-se em consideração que estes centros comerciais fechados buscam 
associar as práticas de consumo e sociabilidade com as práticas de consumo dos seus 
próprios espaços, o surgimento dos shoppings centers voltados à população de baixa renda 
indica que estes segmentos sociais passaram a ser incluídos nas práticas de consumo do 
espaço – antes destinado apenas às classes médias e altas. A partir da inserção dos 
segmentos populares à sociedade de consumo, viabilizada através das políticas públicas de 
ampliação de acesso ao crédito e minimização das desigualdades de renda, estes segmentos 
sociais passaram a ser vistos como pessoas “com direito a ter direitos” (GÓES, CATALÃO, 
MAGRINI, FURINI, CATELAN, SPOSITO, 2019, p. 149). É nesse sentido que, a partir dos anos 
2000, observou-se o processo de popularização do consumo dos espaços destinados à 
população de baixa renda.  

Aplicando este entendimento ao estudo de caso desta pesquisa, o uso do termo 
“shopping à céu aberto” para fazer referência aos espaços públicos do Calçadão da Maffei 
demostra que a Prefeitura Municipal passou a reconhecer os segmentos populares que ali já 
faziam suas compras como também potenciais consumidores destes espaços. Reconhecendo 
a busca por melhores condições espaciais de consumo pelos segmentos populares, a 
Prefeitura Municipal passou a unir o útil ao agradável. Estando estes espaços em condições 
físicas já muito deterioradas pelo tempo e com dinheiro em caixa para realizarem novos 
projetos, o poder público decidiu unir a necessidade física por um novo projeto com uma 
demanda popular por melhores condições espaciais de consumo. Com isso, não só resolveria 
um problema de infraestrutura como também tiraria vantagens políticas em atender estas 
novas demandas populares. Cabe aqui lembrar a ideia de Canclini (1995) de que o consumo, 
em meio a sociedade de consumidores, passou a também ser uma forma de fazer política.  

Atendendo a novas demandas espaciais de consumo, os agentes públicos 
responsáveis pelos projetos também acabariam tirando vantagens políticas/eleitorais a partir 
destes projetos. No caso de Presidente Prudente, esta tendência veio a se confirmar nas suas 
eleições municipais de 2012, em que o então prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã”, 
responsável pela obtenção de três grandes pacotes de obras junto ao governo estadual e 
federal, conseguiu a sua reeleição. Nesse sentido, estas constatações veem de encontro a 
outras encontradas por esta pesquisa, de que não havia a intenção por parte da Prefeitura 
Municipal em dar início a um gradativo processo de expulsão dos antigos frequentadores do 
centro, mas sim reafirmar estes espaços eminentemente populares. 

A partir desta perspectiva de inserção dos segmentos populares à sociedade de 
consumidores e da consequente inclusão da população de baixa renda à possibilidade de 
práticas de consumo no e do espaço, é também possível analisar outros dados obtidos pelo 
survey. Como relatado anteriormente, uma das perguntas presentes no formulário aplicado 
aos frequentadores do centro de Presidente Prudente indagava quanto às suas práticas 
nestes espaços. A maioria dos entrevistados afirmaram ir ao centro para suas práticas de 
compra e, em segundo lugar, para as suas práticas de lazer/sociabilidade. Na busca de tentar 
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aprofundar este resultado, foi realizado um novo cruzamento de dados a partir do banco de 
dados do survey. O objetivo deste novo cruzamento era o de averiguar especificamente o 
que os antigos frequentadores do Calçadão costumavam fazer nestes espaços antes do 
empreendimento do seu novo projeto, e o que os atuais frequentadores do Calçadão 
passaram a realizar. 

Gráfico 19. Principais atividades realizadas pelos frequentadores do Calçadão antes de 2011 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
Gráfico 20. Principais atividades realizadas pelos frequentadores do Calçadão depois de 2011 

 

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
Como resultado destas análises, é possível constatar que houve um deslocamento do 

tipo de prática predominantemente realizada nestes espaços. Antes do novo projeto para o 
Calçadão ter sido empreendido, os entrevistados declararam frequentá-lo majoritariamente 
para as suas práticas de consumo. Por outro lado, os entrevistados que responderam 
frequentar o Calçadão após a execução de seu novo projeto declararam frequentá-lo 
preferencialmente para as suas práticas de lazer e sociabilidade. Houve, inclusive, 
entrevistados que disseram frequentar Calçadão tanto antes quanto depois da sua reforma, 
e estes também apresentaram um comportamento semelhante. Se antes iam ao Calçadão 
apenas para fazerem suas compras, agora o frequentam mais para as suas práticas de lazer – 
o que não significa que não consumam nada nestes momentos. Este acabou por ser mais um 
indicativo de que os segmentos populares passaram a mudar o seu entendimento quanto às 



 214 

 

C
ar

to
gr

af
ia

 4
.  O

 r
ef

in
am

en
to

 d
os

 d
ad

os
 o

bt
id

os
 a

tr
av

és
 d

a 
ap

lic
aç

ão
 d

os
 q

ue
st

io
ná

rio
s 

pe
rm

iti
u 

an
al

is
ar

 s
ep

ar
ad

am
en

te
 o

 p
er

fil
 d

os
 f

re
qu

en
ta

do
re

s 
do

 C
al

ça
dã

o 
de

 
Pr

es
id

en
te

 P
ru

de
nt

e 
an

te
s 

e 
de

po
is

 d
a 

su
a 

re
fo

rm
a 

em
 2

01
1.

 U
m

 d
os

 r
es

ul
ta

do
s 

ob
tid

os
 (a

ss
oc

ia
do

s 
às

 p
er

ce
pç

õe
s 

de
 c

am
po

) f
oi

 a
 a

lte
ra

çã
o 

do
 p

er
fil

 d
as

 p
rá

tic
as

 d
e 

se
us

 f
re

qu
en

ta
do

re
s.

 A
nt

es
 d

a 
re

fo
rm

a,
 a

s 
pr

át
ic

as
 d

e 
co

ns
um

o 
no

 C
al

ça
dã

o 
nã

o 
er

am
 t

ão
 f

or
te

m
en

te
 a

ss
oc

ia
da

s 
às

 p
rá

tic
as

 d
e 

l a
ze

r, 
ce

ná
rio

 e
st

e 
qu

e 
se

 a
lte

ro
u 

pa
ra

le
la

m
en

te
 a

 o
co

rr
ên

ci
a 

do
 n

ov
o 

pr
oj

et
o 

pa
ra

 o
 tr

ec
ho

 p
ed

es
tr

ia
ni

za
do

. F
on

te
:  B

ár
ba

ra
 S

cu
de

lle
r, 

el
ab

or
aç

ão
 p

ró
pr

ia
, 2

02
0.

 
 

 



 215 

suas práticas após a construção do novo projeto para o Calçadão da Maffei – que 
temporalmente coincidiu com o contexto das políticas de minimização das desigualdades de 
renda e inserção dos segmentos populares no consumo de massa.  

Este deslocamento na forma como as pessoas entendem suas próprias práticas 
espaciais também pode ser aplicado para o caso da Praça 9 de Julho. Ao longo do survey, 
as mesmas perguntas realizadas para os usuários do Calçadão também foram feitas aos 
frequentadores da praça. Os resultados ali obtidos foram distintos aos observados no 
Calçadão, mas vieram de encontro às análises feitas para aquele caso.  

Quando questionados sobre suas práticas, tanto os frequentadores antigos como os 
frequentadores atuais disseram se dirigir a Praça 9 de Julho para realizarem práticas de lazer 
– ao menos é isso o que os gráficos mostram a seguir. Mas o que os gráficos não conseguiram 
mostrar é que a maioria destes antigos frequentadores são os mesmo que atualmente 
ocupam este espaço – de acordo com o que pôde ser observado em campo no ato de 
realização das entrevistas. Fato que corrobora com o argumento de que este novo projeto 
não tinha como objetivo a expulsão e nem veio a expulsar a sua antiga população local.  

Porém, sobre a análise do gráfico referente as práticas específicas dos atuais 
frequentadores, nota-se que um número significativo de entrevistados afirmou realizar 
“outras atividades” que não as alternativas dadas pelo questionário. Quando informalmente 
questionados sobre estas “outras” práticas, os entrevistados disseram que usavam a praça 
mais como um espaço de passagem do que um espaço de permanência. Como resultado, a 
atual paisagem da Praça 9 de Julho atualmente é composta por dois tipos de práticas 
predominantes. Os antigos usuários, já mais velhos, usam esta praça ainda como um antigo 
ponto de encontro entre amigos, mas os novos frequentados, mais jovens, apenas cruzam a 
praça para terem acesso aos pontos de ônibus da Praça Monsenhor Sarrion – ao lado da 
Praça 9 de Julho – e seus locais de trabalho e consumo no centro. 

Gráfico 21. Principais atividades realizadas na Praça 9 de Julhos antes do projeto de 2013 

  
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 
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Gráfico 22. Principais atividades realizadas na Praça 9 de Julhos depois do projeto de 2013 

 
Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
Esta dicotomia – quase geracional – de usos e práticas entre antigos e novos 

frequentadores da Praça 9 de Julho acaba também indicando outro fator: a perda de 
relevância das práticas espaciais não intermediadas pelo consumo. Segundo Canclini (1995) 
e Bauman (2008), o ato do consumo deixou de representar a compra de mercadorias para a 
satisfação das necessidades básicas de subsistência. Os membros das sociedades de 
consumidores veem no consumo uma forma de ser e estar no mundo, uma forma de se 
situarem enquanto cidadãos-consumidores. Na sociedade de consumidores, o consumo 
passou a ser o elemento estruturador da sociedade. Perante tamanha relevância das relações 
de compra e venda, é presumível que gradativamente a Praça 9 de Julho passou a perder o 
seu caráter agregador para os frequentadores do centro, tendo em vista que esta praça não 
se configura como um ponto comercial. Ainda, apesar das diferentes práticas que a Praça 9 
de Julho acabou abarcando ao longo dos anos, não é possível dizer que o atual projeto veio 
excluir antigas práticas, pelo contrário. A presença dos mobiliários urbanos instalados na 
praça veio mais no sentido de manter antigas práticas do que buscar expulsá-las. Como 
exemplo disso, é possível citar a manutenção do espaço destinado a jogos de tabuleiro e 
carteado, que existe na praça desde o seu projeto de 1950 e continua a se fazer presente no 
mesmo local. 

Conjunto 66. Mobiliários instalados na Praça 9 de Julho e sua direta associação às práticas 
espaciais de sociabilidade voltada à população mais velha e já frequentadora da praça 

      

Fonte: Bárbara Scudeller, 2019 
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Como um dado complementar a esta visão, é possível citar a alteração do tipo de 
representatividade simbólica que a Praça 9 de Julho passou a assumir atualmente. Como 
discorrido um pouco antes neste tópico, a Praça 9 de Julho se mantêm como um ponto 
simbólico/representativo para a cidade de Presidente Prudente. Mas se compararmos a atual 
representatividade desta praça com a do Calçadão da Maffei, é possível observar que a Praça 
9 de Julho apresenta um grau de representatividade significativamente menor ao do 
Calçadão. A hipótese aqui levantada é que isso tenha ocorrido por conta do protagonismo 
que as práticas de consumo e sociabilidade intermediadas pelas relações de compra e venda 
assumiram dentro da sociedade de consumidores. O Calçadão, construído em uma das 
principais ruas comerciais da cidade, passou atrair para si parte das práticas que costumavam 
acontecer na Praça 9 de Julho. A praça, palco de relações interpessoais não intermediadas 
por mercadorias, perdeu parte do seu antigo protagonismo para o Calçadão da Maffei, 
trecho pedestrianizado criado – e renovado – sob a justificativa de valorizar o comércio local 
e criar um novo espaço de lazer para a população. 

Gráfico 23. Respostas sobre representatividade simbólica do Calçadão e da Praça 9 de Julho  

   

Fonte: Bárbara Scudeller, elaboração própria, 2020 

 
Aproximadamente sete anos após a conclusão do novo projeto para a Praça 9 de 

Julho, a segunda etapa do novo projeto para a Praça da Bandeira foi iniciada. Como 
discorrido no primeiro tópico deste trabalho, a primeira etapa de construção de um novo 
projeto para a Praça da Bandeira ocorreu em 2018, onde a Prefeitura Municipal trocou toda 
a infraestrutura física da praça na porção não ocupada pelo Camelódromo. Mas apenas no 
início de 2020 é que o projeto de construção de um Novo Camelódromo foi efetivamente 
iniciado. Segundo os levantamentos realizados junto à Prefeitura Municipal, nunca houve a 
intenção do poder público em dar início a um processo de expulsão dos lojistas situados na 
Praça da Bandeira, pelo contrário. Tendo a própria Prefeitura regulado a sua instalação 
naquela praça, a gestão do então prefeito Nelson Bugalho decidiu pela manutenção destes 
lojistas no local. 
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O Camelódromo da Praça da Bandeira foi oficialmente criado em 2004172 com o 
objetivo de reunir em um único local todos os vendedores informais dispersos por todo 
quadrilátero central, principalmente aqueles situados nos arredores da Praça 9 de Julho. 
Como é possível observar nos registros fotográficos feitos por Miño (2004), em 2004, estes 
comerciantes informais deixaram a Praça 9 de Julho e parte do trecho pedestrianizado da 
Rua Nicolau Maffei para se instalarem apenas Praça da Bandeira. A gestão municipal à frente 
da criação do Camelódromo pertencia ao então prefeito Agripino Lima, que fez uso de 
recursos próprios da Prefeitura Municipal para alojar esses comerciantes na Praça da 
Bandeira. De acordo com estas informações, a iniciativa do poder público da época não era 
a de expulsar tais comerciantes do centro de Presidente Prudente, mas de centralizá-los em 
um único ponto – porém ainda dentro da área central da cidade. 

Conjunto 67. Praça 9 de Julho, em 2001, com a presença de vendedores ambulantes informais, 
e em 2004, após a criação do Camelódromo na Praça da Bandeira. 

  

Fonte: Oscar Miño, 2004 

 
 Mais de quinze anos após a criação do decreto municipal que autorizou a construção 
do Camelódromo na Praça da Bandeira (Decreto nº 16.462/2004), a Prefeitura Municipal teve 
a oportunidade de retirar os boxistas daquela praça. Cabe relembrar aqui que o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo determinou em sua sentença, em resposta à ação civil pública 
movida pelo Ministério Público, que ficaria a cargo da Prefeitura Municipal decidir quanto à 
permanência ou não dos boxistas naquele local. Porém, se decidisse pela permanência, teria 
que garantir condições adequadas, seguras e salubres para a presença daquelas atividades 
na praça. Mesmo perante esta sentença, o poder público local, agora sob a gestão do então 
prefeito Nelson Bugalho, decidiu pela manutenção do Camelódromo na Praça da Bandeira. 
Não só esta informação pôde ser confirmada através das diversas reportagens divulgadas 

 
172 Segundo Miño (2004), o Camelódromo da Praça da Bandeira teve início em 1995, com as primeiras 
ocupações dos comerciantes informais – ou “camelôs”. Porém, a regulamentação de sua existência na 
área ocorreu apenas no ano de 2004, com o Decreto nº 16.462/2004. Assume-se nesse trabalho que 
Camelódromo foi criado oficialmente apenas em 2004, apesar de se reconhecer que comerciantes 
informais já se faziam presentes na Praça da Bandeira desde 1995. 
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pelo própria Prefeitura Municipal em seu site oficial173, como pôde ser reiterada através de 
entrevista realizada com a Secretaria de Comunicação daquela gestão. 

[Bom, então deixa eu ver se eu entendi. A Prefeitura sempre teve o 
posicionamento de manter o Camelódromo ali ou não?] 
A Prefeitura, sim. A Prefeitura, sim. O promotor de justiça Nelson Bugalho já teve 
uma opinião divergente, lá atrás. Mas a Prefeitura em nenhum momento cogitou 
oficialmente, o caso de algum prefeito vir a público e dizer “vou extinguir o 
camelódromo”, isso nunca aconteceu. Aliás, todos os prefeitos, não são tantos, na 
verdade, o Agripino [Lima], o “Tupã” [Milton Carlos de Mello] e o [Nelson] 
Bugalho, todos eles defenderam o camelódromo e fizeram de tudo para manter o 
camelódromo. Na verdade, essa “bucha” que estourou na mão do prefeito atual 
[Nelson Bugalho] já era para ter sido resolvida na gestão “Tupã”. Como eu disse, 
essa sentença é de 2015. Só que aí você entra com recurso, entra com recurso e 
vai empurrando. E foi mais ou menos isso que o “Tupã” fez para empurrar para o 
atual gestor. Empurrou, sabia que ele só tinha mais um ano, empurrou para o atual 
gestor resolver esse “abacaxi”. Mas isso mostra também que não havia a intenção 
nem do antigo prefeito de extinguir o camelódromo e muito menos desse, que 
herdou esse “abacaxi” e conseguiu resolver. Então, não, a Prefeitura sempre 
defendeu.... [Entrevista realizada com o Ex-secretário à frente da Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente durante a gestão do 
ex-prefeito Nelson Bugalho (2017-2020)]. 
 

 Perante tais informações, pelo menos no que diz respeito a possível tentativa de 
gradativa expulsão dos antigos frequentadores e comerciantes locais, não é possível dizer 
que Prefeitura Municipal – responsável pelo empreendimento de todos estes projetos – teve 
como objetivo dar início a um gradativo processo de expulsão destes segmentos populares 
da área. Pelo contrário, o que foi possível observar até aqui é que a Prefeitura Municipal, a 
todo momento, dedicou-se em empreender projetos que pudessem reafirmar o caráter 
popular que o centro de Presidente Prudente passou a assumir a partir dos anos 1990, 
relacionado ao processo de reestruturação desta área e de outras localidades da cidade. 

 Como destacado anteriormente, o processo de reestruturação urbana está associado 
a um movimento cíclico de diferenciação do espaço urbano, fortemente relacionado a um 
momento de inflexão, de “crise”, do crescimento econômico e expansão territorial de uma 
determinada área em detrimento de uma outra (NIGRO, 1998). Quando analisamos os 
recentes projetos para o centro de Presidente Prudente, notamos que não são indicativos de 
um novo processo de reestruturação da área central da cidade. Ao que indica, os agentes 
públicos responsáveis por seus empreendimentos buscaram consolidar o caráter popular que 
o centro de Presidente Prudente passou a assumir nos anos 1990, com surgimento do maior 
shopping center da cidade, o Prudenshopping – que até hoje se mantêm como o maior 
centro comercial fechado da cidade. 

 
173 As reportagens publicadas sobre o assunto já foram diretamente citadas na primeira sessão deste 
trabalho, não cabendo aqui repeti-las. De qualquer forma, estas também poderão ser consultadas nos 
apêndices deste trabalho. 
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 Segundo o trabalho de Montessoro (1999, apud174 Miño, 2004), o Prudenshopping foi 
construído a partir da iniciativa da própria Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, que 
utilizou inicialmente do dinheiro público para a construção deste empreendimento comercial 
fechado. A Prefeitura, através da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), era 
a proprietária do terreno sob o qual este shopping center foi construído e também foi a 
responsável pela primeira etapa de construção da obra. De acordo com Montessoro (1999), 
a Prefeitura se associou a duas empresas privadas após o início das obras, o que facilitou a 
ampliação da área para a instalação do shopping center. Em meados de 1990, pouco antes 
da inauguração em novembro daquele ano, a Prefeitura Municipal criou a Lei nº 2.975 que 
autorizava a Prudenco a vender a sua parte acionária. 

Como em outros casos, o discurso da modernidade está presente no 
Prudenshopping. Nesse sentido, na época de inauguração, a imprensa 
foi “generosa” ao destacar que o grau de desenvolvimento da cidade era 
capaz de comportar esse empreendimento e apontava a modernidade 
que significava o shopping como padrão de qualidade, como “bom-
gosto e charme” a ser imitado por todo o comércio local. (MIÑO, 2004, 
p. 122). 

 A construção deste novo centro comercial atraiu para si as classes sociais de maior 
poder aquisitivo que costumam realizar suas compras e suas práticas de lazer e sociabilidade 
na área central da cidade. Segundo Miño (2004), os referenciais de consumo e lazer das elites 
de Presidente Prudente deixaram de estar situados no centro consolidado e foram 
transferidos para o Prudenshopping. Como exemplo, Miño (2004) cita o antigo footing, que 
costumava acontecer nas ruas e praças do centro, mas então passou a acontecer de forma 
adaptada neste shopping center. Outro acontecimento de destaque que simboliza esta 
atração/transferência dos referenciais de compra e sociabilidade das elites da cidade foi a 
exposição do Bar Cruzeiro do Sul na área de eventos do Prudenshopping. Em entrevista 
concedida por Dióres Abreu a Miño (2004), o Bar Cruzeiro do Sul era popularmente 
conhecido como “Senadinho” por ser o ponto de encontro informal dos agentes sociais 
responsáveis por conduzir as decisões políticas da cidade. Advogados, médicos, 
comerciantes e funcionários públicos se encontravam ali para conversar, fumar, tomar um 
café – oportunidade para negociar decisões políticas fora dos espaços oficiais. De forma 
caricata, a transposição do Bar Cruzeiro do Sul ao Prudenshopping representava que o 
encontro das “pessoas graúdas da cidade” deixava de ser realizado no centro para ser 
realizado em outro lugar (MIÑO, 2004). 

 
174 Está sendo feita aqui a referência de forma indireta à dissertação da Cláudia Cristina Lopes 
Montessoro, “Shoppings Centers e (re)estruturação urbana em Presidente Prudente”, de 1999, devido 
a impossibilidade de acesso direto ao trabalho. Devido a pandemia da COVID-19, que teve início em 
março de 2020 no Brasil, foi fechado o acesso aos acervos das bibliotecas públicas, portanto, 
impossibilitando o acesso a esta dissertação. A leitura desta referência bibliográfica estava prevista 
para ser realizada no segundo semestre de 2020. 
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Conjunto 68. Edifício onde se localizava o Bar Cruzeiro do Sul em seu andar térreo e a elite da 
cidade que o utilizava como seu principal ponto de encontro (dec. 1l940/1950) 

  
Fonte: Acervo do Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente 

Figura 16. Exposição sobre o Bar Cruzeiro do Sul realizada no Prudenshopping em 2002 

 
Fonte: Oscar Miño, 2004 

 
 Como pôde ser constatado através destes fatos e informações, o centro de Presidente 
Prudente era frequentado por todas as classes sociais da cidade. Desde as elites 
socioeconômicas até a população de baixa renda. De acordo com entrevistas realizadas pela 
pesquisa que deu origem a este trabalho, as práticas socioespaciais de “ver e ser visto” 
aconteciam no centro – principalmente no Calçadão. A exemplo disso é possível citar o 
footing praticado por todas as classes sociais ao longo das ruas e praças do centro. Outro 
fator que indicava a presença de todas as classes sociais no centro era a presença de lojas 
voltadas aos mais diversos perfis socioeconômicos, desde às Lojas Almeida e ao Bazar Alice 
até os magazines populares e pequenos armarinhos. Todos estes estabelecimentos se 
encontravam no centro – com uma certa segmentação/especialização por ruas, mas todos no 
centro. Fato este que só veio a se alterar com a diferenciação socioespacial promovida pelo 
surgimento do Prudenshopping, nos anos 1990. 

Eu acho que o Calçadão, você não pode dizer que ele foi feito para as elites. Eu 
acho que o caracterizou o Calçadão, desde a sua instalação durante toda a década 
de 1980, foi a presença de todas as classes sociais. Todas. Das pessoas mais 
simples até as pessoas mais ricas da cidade. Então algumas lojas muito 
importantes, que eram frequentadas pelos mais ricos, estavam ali. Por exemplo, 
as Casas Almeida. Que era uma loja de tecidos finos que era cara. Gente que 
ganhava pouco não entrava na Casa Almeida. As Casas Almeida estava no 
Calçadão ali perto do Tio Patinhas. [...]. Tudo isso era no Calçadão. Então as lojas 
mais elegantes, que tinham vitrines muito bonitas. Havia também naquele tempo 
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uma loja grande que ocupava dois estabelecimentos chamado Bazar Alice. Era a 
loja mais chique de roupa feminina. Tudo isso estava no Calçadão. O Bazar Alice, 
a Casa Almeida [...]. Tudo isso estava no Calçadão. Também estava no Calçadão 
as [Lojas] Pernambucanas, que era a loja mais importante de cama, mesa e banho. 
Aliás a [Casa] Almeida também vendia cama, mesa e banho. E depois vieram 
outros Magazines, como a Riachuelo.... A Riachuelo eu não me lembro bem se ela 
já estava ali. Mas depois que veio o Calçadão ela passou por uma mega 
modernização. Eu acho que ela já existia, mas acho que não em uma loja tão 
grande. Então o comércio mais elegante da cidade estava ali. Não havia 
praticamente boutiques e lojas grandes, por exemplo, na Washington Luiz. Hoje a 
Washington Luiz tem algumas lojas importantes de roupa feminina.... Tem alguns 
lugares assim. Isso não existia. Estava tudo no Calçadão. O comércio mais 
elegante estava no Calçadão. Então todas as classes sociais iam ao centro. Havia 
uma separação por ruas. Isso sim. Logo a [Rua] Barão [do Rio Branco] ficou com 
lojas mais populares. Lojas mais simplesinhas, lojas de armarinho, ficaram na [Rua] 
Rui Barbosa. A parte mais médica ficava na [Rua Dr.] Gurgel. Havia uma 
especialização. Mas todas as classes sociais iam ao Calçadão. Então deixa eu te 
dizer porque. Além desses exemplos das lojas principais que estavam lá, por 
exemplo, o Calçadão era super decorado para o Natal. Todo mundo ia passear no 
Calçadão. Passear, ver e ser visto era no Calçadão. Porque no passado, inclusive, 
havia o footing, depois isso continuou com as pessoas. [...]. Então tinha isso de 
passear no Calçadão, entendeu? Das famílias irem passear no Calçadão. Então 
havia um uso e uma apropriação também para esse estar, para esse “ser visto 
pelos outros”, e não apenas para o consumo. Mas todas as classes sociais iam ali. 
Quando apareceu o primeiro shopping, que foi o Americanas, que hoje chama 
Parque Shopping, ele não chegou a “balançar” o centro, porque ele não é um 
shopping grande, ele era menor ainda naquela época, depois passou por uma 
ampliação. E tinha algumas lojas. A âncora dele era a Loja Americana, que é uma 
loja popular. Então ele não chegou a ameaçar. Mas quando inaugurou o 
Prudenshopping sim. Aí foi uma coisa muito marcante. [Entrevista realizada com 
docente da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente] 
 

 Como contramovimento a esta migração do consumo e da sociabilidade da 
população de mais alta renda ao Prudenshopping, ocorreu o processo de popularização do 
perfil comercial do centro. Segundo Whitacker (1997), o centro de Presidente Prudente 
presenciou, a partir da década de 1970, um acelerado ritmo de concentração de todos os 
tipos de atividades que ali já se faziam presentes. Esta gradativa concentração de atividades 
ao longo da década de 1970 se mostrava pertinente porque aquela ainda era a área que 
permitia uma maior velocidade do ritmo de reprodução do capital. Quase como um ciclo 
vicioso, quanto mais capital uma área concentra, maior também costuma ser a sua velocidade 
de reprodução. Para Whitacker (1997), esta foi a dinâmica observada no centro de Presidente 
Prudente até a primeira metade da década de 1980. Informação esta que vem de encontro 
à informação coletada na entrevista transcrita anteriormente. No entanto, aproximadamente 
em 1985, o centro de Presidente Prudente atingiu o seu limite espacial de concentração. 
Quase como uma barreira física, as mesmas atividades que costumavam ter no centro o seu 
local de expansão, passaram a encontrar neste mesmo centro o seu local de estagnação 
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(WHITACKER, 1997). É então que a partir dai, na segunda metade da década de 1980, que 
os setores comerciais, bancários e de serviços passaram a ocupar áreas adjacentes a este 
quadrilátero central. 

Num primeiro momento, que no caso de Presidente Prudente 
identificaríamos como o período que abrange a década de setenta, e que 
se intensificará a partir dali até a primeira metade da década de oitenta, 
teríamos um processo de concentração de atividades na área central 
enquanto essa se mostra como o lugar que permitiria maior velocidade 
no ritmo de reprodução do capital, em praticamente todos os setores de 
atividades. A crise se daria principalmente pela defasagem entre a 
evolução temporal e a evolução espacial, ou seja, nesse período, essa 
concentração encontra limites na própria estrutura física e conjunto 
arquitetônico da área central. Dessa forma, as atividades desenvolvidas 
no centro veem-se “amarradas” à estrutura espacial que o rodeia e o 
permeia. (WHITACKER, 1997, p. 165). 

 Ou seja, o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei foi construído dentro de um 
contexto de desenvolvimento econômico e concentração espacial do centro de Presidente 
Prudente. Concentrador dos mais variados setores de atividade econômica, o centro também 
era o concentrador das diversas classes sociais – tanto das elites quanto dos setores 
populares. No entanto, a partir da segunda metade da década de 1980, segundo Whitacker 
(1997), o quadrilátero central atinge um elevado grau de saturação espacial das atividades 
que ali se concentravam e, portanto, passaram a procurar áreas adjacentes ao centro, como 
nos bairros Vila Nova, Vila Ocidental, e Bosque. 

No segundo momento, a partir de meados dos anos 80, teríamos uma 
tendência de especialização de áreas intra-centrais e intensificação da 
expansão do centro e da emergência de novas centralidades. Aqui a 
“crise” também se apresenta sob a forma de abandono do centro. 
(WHITACKER, 1997, p. 165-166). 

 Mediante a este contexto, é possível considerar que a fundação do Prudenshopping, 
especificamente, veio a acentuar um processo já em curso de desconcentração de algumas 
das atividades situadas no centro. Além de buscarem áreas adjacentes ao quadrilátero 
central, estabelecimentos voltados às elites econômicas passaram a ocupar o então novo 
shopping center da cidade. Na observância deste processo de desconcentração, Whitacker 
(1997) também observa que ocorreu um processo de especialização das atividades 
comerciais presentes no centro. Poucos anos após a fundação do Prudenshopping, em 1991, 
o comércio popular e informal passou a predominar na paisagem urbana da área central. 
Como trazido por Miño (2004), os “camelôs” já ocupavam a Praça da Bandeira desde 1995, 
e vários deles já estavam espalhados pela área central – principalmente no Calçadão da 
Maffei e na Praça 9 de Julho. Portanto, a paisagem urbana que passou a predominar no 
centro a partir dos anos 1990 foi a do comércio popular. 

 Ainda assim, é necessário considerar que este processo de popularização do centro 
ainda levou mais alguns anos para assim se consolidar. Como levantado por Whitacker (1997), 
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alguns lojistas que abriram suas lojas no Prudenshopping logo após a sua inauguração, em 
1991, ainda mantiveram sua loja original no centro. Ou seja, alguns proprietários decidiram 
manter abertos estabelecimentos nestas duas localidades – um no Prudenshopping e outro 
no centro. Apenas nos anos 2000, com o fechamento destes antigos estabelecimentos 
comerciais e com algumas transformações na conjuntura político-econômica do país, é que 
o centro passou a ser de caráter inteiramente popular. 

Pudemos verificar também que os capitais das empresas localizadas nos 
dois shoppings centers tiveram, em sua maioria, origem no próprio 
comércio local em estabelecimentos da área central tradicional, onde 
boa parte delas mantinham ainda sua loja, ou serviço, mesmo depois de 
instalados nesses novos centros comerciais e de serviços. (WHITACKER, 
1997, p. 290-291). 

[...] inicialmente o Prudenshopping foi sendo ocupado por lojas que haviam no 
centro. Comerciantes da cidade que tinham uma loja no centro e abrem uma loja 
no Prudenshopping. Ainda você não tinha no comecinho dos anos 1990 essa onda 
das franquias. Ela vem depois. Aí, sim, vem franquia. Franquia para tudo, né? 
Boticário, Arezzo, Kopenhagem, Cacau Show, enfim, de tudo. De calçado, de 
calcinha, de roupa.... Tudo isso vai aparecendo, vai substituindo um comércio local 
por um comércio de capital, ou de grandes empresas ou capital associado. [...]. 
Então isso foi levando a um desprestígio do centro principal. E o centro principal 
também ficou muito preterido em função do problema do estacionamento. [...]. 
Então ir para o centro significa ter um problema com estacionamento que o 
shopping não tem. Então vai havendo uma série de fatores que vão promovendo 
essa cisão, essa separação socioespacial. O centro vai ficando cada vez mais para 
quem usa transporte coletivo, porque, inclusive, ele é passagem obrigatória. As 
linhas mudam ali, as pessoas sobem e descem. Enquanto os shoppings ficaram 
muito mais para quem tem transporte. Teve um fator também, que eu acho.... [...] 
que é importante é a ampliação do sistema bancário, por caixas eletrônicos, e mais 
recentemente por smartphone. Ela tirou um contingente enorme de pessoas do 
centro. [...]. Cartão de plástico começa em 1994, 1995, 1996. Mas ele demora para 
se generalizar. Essa é uma mudança mais forte nos anos 2000. Então, hoje, quem 
é que frequenta a agência bancária do Santander? Gente muito simples. Gente 
que não sabe operar pelo smartphone, ou recebe uma pensão.... Uma coisa que 
tem que ir lá. [...]. Então isso tira também uma parte grande da população do 
centro. [...]. Então, eu acredito, que para mim foi mais forte essa diferença, essa 
popularização do centro, e essa separação socioespacial das classes no consumo. 
Eu acho que ela é mais forte nos anos 2000. Por esses fatores todos. Você tem o 
sistema bancário, você tem a saída do centro dessas lojas importantes, o senhor 
Almeida faleceu, a família dele fecha a loja. Essa loja, Casas Alice, era uma 
japonesa. Essa moça também era relativamente jovem, ela também faleceu. [...]. 
Então você tem vários movimentos simultâneos. Um movimento é a mudança da 
organização do setor comercial no Brasil, com grande concentração econômica 
que gerou redes gigantescas e franquias. As franquias, você sabe, é obrigatório 
escolher o shopping primeiro. Elas não deixam abrir uma unidade no centro se 
não tiver no shopping. É um princípio da franquia. [...]. A franquia, o principal 



 227 

produto que ela vende é a escolha da localização. [Entrevista realizada com 
docente da Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente] 
 

 Ao que indica, o centro de Presidente Prudente se consolida mais fortemente como 
o espaço do comércio popular a partir dos anos 2000. Alguns fatores apontam ter contribuído 
a este processo. Como citado na entrevista acima, uma conjuntura de fatores levou a este 
processo de popularização do centro. Este processo se inicia nos anos 1990, com o 
surgimento do Prudenshopping e com a transferência das práticas de consumo e 
sociabilidade das elites para este novo centro de compras. Este processo tem continuidade 
nos anos 2000, provavelmente com o surgimento dos caixas eletrônicos e com as transações 
financeiras por aplicativos – o que descentralizou e esvaziou um considerável contingente 
populacional que precisaria se dirigir ao centro da cidade175. Outro fator que provavelmente 
contribuiu para esse processo de popularização da área central da cidade é a sua facilidade 
de acesso via transporte público, já que é passagem obrigatória para todos os seus itinerários 
– ficando os shoppings centers, por exemplo, preferencialmente para as pessoas com acesso 
aos meios de transporte individual. 

 Mediante a este contexto de popularização da área central, os recentes projetos 
empreendidos para esta área cada vez mais apontam para a busca da consolidação deste 
caráter popular do centro – e não o contrário. Enquanto a cidade de Presidente Prudente 
passou por um processo de reestruturação urbana com o lançamento do Prudenshopping, é 
possível dizer que o mesmo não aconteceu com o lançamento de novos projetos para o 
Calçadão da Maffei, para a Praça 9 de Julho e para a Praça da Bandeira. O que foi possível 
observar é que a estrutura urbana que se tornou vigente a partir do lançamento do 
Prudenshopping nos anos 1990 buscou ser reforçada com o lançamento dos novos projetos 
para o centro de Presidente Prudente nos anos 2010. Enquanto a Prefeitura Municipal fez uso 
de recursos próprios para engatilhar a construção deste shopping center, responsável pela 
transferência de parte do comércio de elite para aquela área da cidade na época, agora esta 
mesma Prefeitura Municipal empreende projetos com recursos próprios no centro da cidade 
– mas agora para legitimar o caráter popular do centro de Presidente Prudente, iniciado com 
o surgimento do Prudenshopping. Nesse sentido e de acordo com os fatos apresentados, 
não é possível dizer que os projetos executados no centro ao longo dos anos 2010 tenham 
dado início a um processo de reestruturação urbana.  

 De forma geral, no que diz respeito aos fatores da destruição dos espaços simbólicos, 
da oposição da população aos projetos, da tendência gradativa de expulsão dos segmentos 
populares da área e da reestruturação urbana, não é possível caracterizar os recentes projetos 
para o Calçadão da Maffei, para a Praça 9 de Julho e para a Praça da Bandeira como reais 
projetos de revitalização da área central de Presidente Prudente. Como se buscou comprovar 
até aqui, o uso do termo “revitalização” para fazer referência a estes projetos é mais fruto de 
uma imprecisão conceitual e de uma banalização do uso deste termo pelo poder público e 

 
175 Importante destacar aqui que esta é apenas uma hipótese levantada a partir de uma das entrevistas 
concedidas para esta pesquisa. Cabendo, portanto, uma investigação específica sobre este tema. 
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pela imprensa local do que uma real consciência do que ele possa significar enquanto 
processo socioespacial.  

A partir disso, novas questão possíveis se colocam: qual seria a melhor forma de 
conceituar estes projetos já executados e ainda em execução no centro de Presidente 
Prudente? Seriam projetos de renovação urbana? Seriam projetos de preservação do caráter 
simbólico dos centros tradicionais/consolidados? Seriam projetos que futuramente darão 
início a novos processos socioespaciais no centro? Os projetos que ainda estão para serem 
executados na área central poderão dar início a uma nova estrutura urbana? O caráter 
predominantemente popular deste centro será mantido com a execução de novos projetos? 
O que ainda poderá ser observado nesta área central como decorrência destes recentes 
projetos? Estas são algumas questões que poderão lançar luz a futuros trabalhos de outros 
pesquisadores sobre o tema.  

De qualquer forma, o que este trabalho pôde concluir é que a realização de novos 
projetos para o centro de Presidente Prudente se deu graças a associação de três fatores 
conjuntos: a deterioração física dos espaços da área central, a disponibilidade de recursos 
nos cofres públicos, e – principalmente – a alteração do perfil de consumo dos segmentos 
populares. Estes aspectos conclusivos sobre os novos projetos executados para os espaços 
públicos do centro de Presidente Prudente ao longo dos anos 2010 buscarão ser sintetizados 
nas considerações finais deste trabalho, apresentadas a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 _______________________________________________________________ 

 

 

Desde o seu início, este trabalho partiu do princípio de que o espaço urbano é um 
produto social. Portanto, o espaço urbano não pode ser entendido como um dado natural, 
um produto que surge espontaneamente. O espaço e o ambiente urbano são produtos 
sociais justamente pelo fato de serem intencionalmente construídos pela sociedade urbana 
e aptos a replicações e reconstruções a depender das transformações sociais. Ou seja, sendo 
produtos sociais, o espaço e o ambiente urbano tendem a refletir as transformações de sua 
sociedade. Este foi o ponto de partida sem o qual este trabalho não se justificaria. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho buscou compreender em que medida uma 
transformação social, a mudança de padrão e perfil de consumo dos segmentos populares, 
pôde ter influenciado transformações espaciais específicas. No caso, o quanto que a 
execução de novos projetos para os espaços públicos do centro de Presidente Prudente 
pôde ter sido acompanhada de novas práticas espaciais e da concepção de novas 
espacialidades urbanas para estes locais. 

Como foi discorrido ao longo deste trabalho, houve uma transformação no padrão de 
consumo dos segmentos populares a partir da implementação de políticas públicas de 
minimização das desigualdades de renda, mais especificamente com as políticas de 
ampliação de acesso ao crédito à população de baixa renda. A partir dessas políticas 
públicas, os segmentos populares puderam passar a ter acesso a compra de produtos de 
maior valor agregado, que não seria possível sem o acesso à possibilidade de 
financiamento/parcelamento do seu valor total final. No entanto, tal estratégia político-
econômica não implicou apenas na modificação do padrão de consumo – o que se compra 
– mas também implicou na modificação do perfil de consumo dessa população – como se 
compra. De forma semelhante às classes médias, os segmentos populares puderam ter 
acesso ao consumo de produtos de maior valor agregado. Mas as mudanças de suas práticas 
de consumo não se restringiram a isso. Também semelhante às classes médias, os segmentos 
populares passaram a entender o ato “irem às compras” também como práticas de consumo 
do espaço. Ou seja, agora o espaço urbano em si também passou a ser visto como objeto 
de consumo por estas classes. 

Sendo o espaço urbano um produto social, que se constrói a partir das relações 
sociais, seria esse novo perfil de consumo da população de baixa renda a causa e/ou a 
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justificativa para o poder público de Presidente Prudente empreender novos projetos para 
os espaços públicos livres do seu centro? Como demostrado por essa pesquisa, ao longo dos 
anos 2010, a Prefeitura Municipal elaborou e executou novos projetos para o seu Calçadão 
da Rua Tenente Nicolau Maffei, para a sua Praça 9 de Julho e também para a sua Praça da 
Bandeira e Camelódromo. No entanto, o que essa pesquisa pôde obter como resultado é 
que não houve uma relação direta, clara e explícita entre as políticas públicas de minimização 
das desigualdades de renda – implementadas a partir do Governo Lula (2003-2010) – e os 
projetos realizados no centro de Presidente Prudente. O que existiu – e ainda existe – é uma 
relação contextual favorável para a realização de tais projetos a partir do momento em que a 
população de baixa renda passou a entender os seus espaços de consumo também como 
objeto de consumo em si. 

Mesmo que o potencial de compra dos segmentos populares tenha oscilado com o 
cenário de recessão econômica ao final dos anos 2010, as práticas de consumo do espaço 
permanecem. A população de baixa renda continua incluindo o consumo do espaço nas suas 
práticas de “irem às compras”. Prova disso é o fato do poder público continuar realizando 
melhorias nos espaços do centro mesmo perante um cenário econômico de escassez de 
recursos. Como exemplo disso é possível citar o caso da construção do novo projeto para o 
Camelódromo da Praça da Bandeira. Por mais que a permanência deste espaço de compra 
na praça tenha ficado a cargo da escolha do seu poder público, a Prefeitura Municipal decidiu 
por mantê-lo no local. Para isso precisou buscar financiamento junto a outros órgãos, pois o 
cenário econômico do país e do município já não era tão favorável como foi durante a Era 
Lula e a gestão do prefeito “Tupã”. Outro exemplo é o fato desta pesquisa ter sido realizada 
já ao final dos anos 2010, período de recessão econômica e menor potencial de compra, mas 
mesmo assim os participantes da pesquisa continuaram entendendo as suas práticas de 
consumo como associadas ao consumo do espaço do centro. 

Segundo o que pôde ser levantado por este trabalho, o que levou o poder público 
do Município a empreender os recentes projetos para a área central de Presidente Prudente, 
especificamente sobre os novos projetos para o Calçadão e para a Praça 9 de Julho, foi uma 
somatória de fatores, que se combinaram e que se sobrepuseram.  

O primeiro e mais imediato desses fatores foi a condição física já muito deteriorada 
em que esses espaços se encontravam. No caso do Calçadão, este espaço não recebia um 
projeto de atualização há mais de trinta anos. Logo, sob o ponto de vista material, o espaço 
físico do Calçadão já se encontrava com problemas de manutenção do piso, problemas na 
conservação de seu mobiliário urbano, da sua iluminação pública e também problemas na 
estrutura de captação de água e esgoto. Diante de tais complicações, havia um consenso 
quanto a realização de um novo projeto para a área – consenso este tanto por parte dos 
usuários e lojistas do centro quanto por parte do poder público local. Inclusive, o objetivo de 
se elaborar um novo projeto para o Calçadão da Maffei já era um desejo antigo, que vinha 
de gestões municipais anteriores a do prefeito “Tupã”, o que nos leva a um segundo fator.  

Apesar da intenção de se intervir no centro ter sido um desejo antigo, que vinha de 
gestões municipais anteriores, foi apenas na gestão do prefeito “Tupã” que esses novos 
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projetos encontraram condições econômicas de saírem do papel. Durante a primeira gestão 
do prefeito “Tupã”, que foi de 2009 até 2012, o Município recebeu, ao todo, três pacotes 
financeiros, que somaram recursos do Município, do Estado de São Paulo e do Governo 
Federal. No caso específico dos projetos do Calçadão e da Praça 9 de Julho, esses recursos 
vieram exclusivamente do orçamento próprio do Município. Mas cabe aqui lembrar que o 
custeio destas obras com recursos próprios da Prefeitura só foi possível porque outras obras 
estavam recebendo auxílio de outras esferas públicas neste mesmo período – como por 
exemplo, as obras para o Parque do Povo, para o Parque de Uso Múltiplo e para o Balneário 
da Amizade. Todo este conjunto de intervenções na cidade só foi possível por conta do 
crescimento da economia brasileira durante a Era Lula e por conta da boa articulação política 
da gestão “Tupã” com o Governo Federal e Estadual. Ou seja, apesar dos planos de se 
realizarem novos projetos para o centro de Presidente Prudente já virem desde meados dos 
anos 1980, foi apenas ao longo da gestão “Tupã” que o Município encontrou condições 
econômicas de realizar novos projetos para os espaços públicos do centro.  

Mas há um terceiro fator a também ser levado em consideração, que é a da gradativa 
desvalorização social que o centro de Presidente Prudente começou a passar ao longo da 
década de 1990 e mais fortemente a partir dos anos 2000. O lançamento do até hoje maior 
shopping center da cidade, o Prudenshopping, implicou no surgimento de uma nova 
centralidade comercial na cidade, que acabou atraindo para si boa parte dos 
estabelecimentos comerciais voltados às elites econômicas locais e que tradicionalmente se 
situavam no centro da cidade. No entanto, mesmo com o surgimento do Prudenshopping, 
alguns desses lojistas locais que comercializavam produtos voltados à população de maior 
renda da cidade ainda permaneceram no centro, mas que, com o falecimento dos seus 
proprietários, acabaram sendo fechados de vez – por exemplo, as Casas Almeida, o Bazar 
Alice e a Boutique Paris. Mediante a essa popularização do comércio da área central 
acrescido do fato de que, justamente a partir dos anos 2000 começou a se observar essa 
mudança no padrão e perfil de consumo da população de baixa renda, a gestão pública do 
Município decidiu fazer do Calçadão “um grande shopping à céu aberto”. Ou seja, buscando 
melhorar as condições físicas da área para que esta fosse capaz de se assemelhar a centros 
de compra frequentados pelas classes médias da cidade, tornando os espaços públicos do 
centro, principalmente o Calçadão, mais atraentes para as práticas de consumo no e do 
espaço para a população de baixa renda de Presidente Prudente. 

Perante a realização e lançamento de novos projetos para o centro, essa pesquisa se 
colocou também a questão de buscar averiguar se o poder público municipal tinha a intenção 
de alterar o perfil socioeconômico do então público frequentador da área – os segmentos 
populares. Foi cogitada a possibilidade desses novos projetos buscarem atrair para o centro 
um perfil de consumidores de mais alta renda que, a partir dos anos 1990, deixaram de 
frequentá-lo para consumirem em novas centralidade comerciais de Presidente Prudente. 
Porém, o que essa pesquisa pôde constatar é de que o poder público do Município tinha – 
e ainda tem como objetivo – justamente consolidar o centro da cidade como o local do 
comércio popular. Segundo os resultados obtidos, os novos projetos para o Calçadão e para 
a Praça 9 de Julho foram lançados e executados para proporcionarem melhores condições 
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físicas de consumo e sociabilidade para a população que já frequentava o local, sem que 
houvesse a intenção de voltar a atrair um público de maior renda que anteriormente 
frequentava esses espaços do centro. Inclusive, segundo a própria Prefeitura, não haveria 
sequer a possibilidade de a área central da cidade – mesmo com esses novos projetos – 
conseguir fazer frente aos outros centros de compra da cidade, como o Prudenshopping, por 
exemplo. 

Nesse sentido, também foi possível constatar que esta tendência de consolidação do 
centro como a área do comércio popular da cidade ainda se faz presente através do 
lançamento e da execução de outros novos projetos para o centro. A exemplo disso é 
possível citar a iniciativa da Prefeitura Municipal em manter o antigo Camelódromo ainda na 
Praça da Bandeira, mesmo perante a solicitação do Ministério Público de transferi-lo para um 
outro local que não a Praça da Bandeira. Buscando cumprir a negociação feita, a Prefeitura 
de fato lançou e está executando – até o momento em que esta pesquisa foi concluída – a 
construção de um Novo Camelódromo no local. Mas o que foi possível observar é que, assim 
como para o projeto do Novo Calçadão, o projeto do Novo Camelódromo teve por objetivo 
manter exatamente o mesmo perfil social que já o frequentava, mas agora garantindo 
condições mais seguras e atraentes para as suas práticas de consumo. Ou seja, o centro de 
Presidente Prudente foi e continua sendo alvo de novos projetos de intervenção em seus 
espaços públicos em prol da garantia de melhores condições espaciais de consumo no e do 
espaço para este novo perfil de consumo da população de baixa renda e também em prol 
da consolidação do centro como o local do comércio popular da cidade. 

Ao fim desta pesquisa, e aqui retomando a hipótese por ela formulada, não é possível 
afirmar que os recentes projetos lançados – e que ainda estão sendo e serão executados – 
para os espaços públicos do centro de Presidente Prudente tenham uma direta e clara relação 
com as políticas públicas de minimização das desigualdades de renda. A partir dos quatro 
fatores que associados justificaram o projeto do Novo Calçadão e da Praça 9 de Julho – e 
que também justificam os novos projetos para a Praça da Bandeira – o que é possível afirmar 
sobre estas políticas públicas implementadas a partir do Governo Lula é que elas contribuíram 
para criar um contexto político, econômico e social propício para a realização desses projetos. 
O que nos leva a constatação que a hipótese desta pesquisa se confirma apenas em parte. 
Não foram exatamente as políticas públicas de minimização das desigualdades de renda que, 
em si, motivaram a realização desses novos projetos, mas sim a mudança do perfil de 
consumo dos segmentos populares, que é uma de suas consequências. O objetivo das 
políticas de minimização das desigualdades de renda era o de inserir a população de baixa 
renda no consumo de massa, dinamizando a economia, e o modo de fazer política através da 
inserção – mesmo que tardia – desta população na sociedade de consumidores. A percepção 
equivocada de uma “ascensão social” foi uma consequência das políticas de ampliação de 
acesso ao crédito, porque aproximou as experiências de consumo das classes médias às 
classes de baixa renda – levando a alteração do perfil de consumo dos segmentos populares. 
Porém, ainda assim, não é possível afirmar que apenas e exclusivamente essa mudança de 
perfil de consumo foi o que levou ao empreendimento desses novos projetos, mas sim a sua 
associação a uma conjuntura favorável de outros fatores – no caso, a deterioração física da 
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infraestrutura dos espaços públicos do centro e o desprestígio social que a área central de 
Presidente Prudente vinha passando desde o surgimento de outras centralidades comerciais 
na cidade. Tanto é que, mesmo após o término do período de abundantes recursos 
financeiros recebidos pela Prefeitura de Presidente Prudente ao longo de Governo Lula para 
a realização de novos projetos de infraestrutura, o centro da cidade continua sendo alvo de 
novas intervenções em seus espaços públicos. 

Isso nos mostra que, mais do que as políticas públicas em si, foram as consequências 
por elas ocasionadas que levaram cidades como Presidente Prudente a empreenderem novos 
projetos para o seu centro. Se fossem as políticas públicas de minimização das desigualdades 
de renda a motivação direta para a realização de novos projetos para o centro, estes se 
restringiriam temporalmente a Era Lula, o que não aconteceu. Apesar do cenário econômico 
do final dos anos 2010 ter se alterado, novos projetos continuaram sendo lançados para o 
centro de Presidente Prudente. Isso porque o perfil de consumo da população de baixa renda 
não se alterou. Esta população continua associando fortemente as suas práticas de consumo 
no espaço às suas novas práticas de consumo do espaço, mesmo perante a um cenário 
econômico de perda de potencial de compra. Com isso, novos projetos continuam sendo 
lançados para o centro de Presidente Prudente, com o objetivo de continuarem criando 
espacialidades favoráveis ao consumo do espaço urbano enquanto mercadoria. O que torna 
possível também apontar como tendência destas intervenções a consolidação do caráter 
popular do centro, pois estes projetos não tiveram – e continuam não tendo – como proposta 
a retomada do uso destes espaços pela população de alta renda, antiga população 
frequentadora do centro de Presidente Prudente. 
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A ideia é que a pesquisa que deu origem a este trabalho não acabe por aqui.  

Ainda há muito o que pesquisar. Por isso a presença destes apêndices. Para que esta 
pesquisa possa servir de base e orientação a outros trabalhos que estão por vir. 

Como se verá a seguir, esta sessão é extensa. Tanto quanto as demais. A proposta foi a 
de reunir aqui todos os registros de condução aos resultados da pesquisa, mas que não 
convinham se apresentar no corpo do trabalho.  

O leitor-pesquisador encontrará nesta sessão modelos de documentos, roteiros e 
transcrições de entrevistas, modelos de questionários, tabulações de survey, fichas de 
levantamentos documentais, fotografias de trabalhos de campo. Todos os materiais 
apresentados a seguir são de origem desta pesquisa. 

Esperamos que este trabalho possa auxiliar trabalhos futuros. 
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MODELO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA 
_____________________________________________________________________ 

 
OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 

Ofício de solicitação para realização de entrevista com _________________ 

 

São Carlos, ___ de ___________ de 2020. 

Prezado, _______________,  

Sr. ________________, 

Por meio deste ofício apresento-me como mestranda do Curso de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo – Campus de São Carlos, responsável pela realização da pesquisa 
“Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do espaço urbano e suas 
implicações no projeto de ‘revitalização’ da área central de Presidente Prudente/SP", apoiada pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (nº do processo: 2018/17476-1)176. 

 

Dirijo-me a ________________ para solicitar a realização de uma entrevista com ____________________, 
fazendo uso de ferramentas de vídeo-chamada, com uma finalidade de caráter estritamente científico: 
______________________ (elencar os objetivos e temas a serem abordados na entrevista). 

 

Como já foi destacado, esta investigação tem finalidade estritamente científica, o que significa que as 
informações concedidas serão utilizadas apenas para o desenvolvimento da pesquisa stricto sensu em 
questão, sendo seus resultados divulgados exclusivamente em âmbito acadêmico. Por último, destaca-se 
ainda que a realização desta entrevista obteve aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de São Paulo (nº CAAE: 18487719.5.0000.5390)177. Se houver qualquer dúvida, coloco-me à 
disposição para esclarecimentos adicionais através do e-mail institucional da Universidade de São Paulo: 
barbara.scudeller@usp.br. 

 

Atenciosamente,  

         ____________________________ 

Bárbara Pozza Scudeller 
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo 
Universidade de São Paulo - IAUUSP  

 
176 O apoio e o financiamento concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) a esta pesquisa stricto sensu podem ser confirmados junto à instituição através do site: 
https://fapesp.br/ 
177 A aprovação concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa a esta pesquisa pode ser confirmada 
através do site: https://plataformabrasil.saude.gov.br/ 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS178 
____________________________________________________________ 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção 
do espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central 

de Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES ACADÊMICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: (informação em sigilo) 
Instituição: Universidade Estadual Paulista 
Cargo/atribuição: Docente em Arquitetura e Urbanismo 
E-mail de contato: (informação em sigilo) 
Telefone de contato: (informação em sigilo) 
Indicado por: sem indicação 
Entrevistadora: Bárbara Pozza Scudeller 
Data de realização da entrevista: 21 de outubro de 2019 
Local de realização da entrevista: Universidade Estadual Paulista, campus de 
Presidente Prudente – FCT/UNESP 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (X) sim (  ) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (X) sim (  ) não 
Dicas de outros contatos indicados pelo(a) entrevistado(a): não indicado 
Material concedido pelo entrevistado(a): Dissertação de mestrado "Ruas de 
pedestres: o planejamento visual urbano dos projetos públicos adequados ao 
contexto regional – o caso de Presidente Prudente”. 
Anotações/observações sobre a entrevista: O entrevistado demostrou familiaridade 
com concessões de entrevistas e, portanto, a conversa transcorreu naturalmente. O 
motivo pelo qual a entrevista foi realizada dizia respeito a um trabalho acadêmico 
desenvolvido pelo entrevistado sobre o Calçadão de Presidente Prudente e, 
portanto, com a finalidade de obter melhores esclarecimentos sobre o assunto. No 
entanto, sob a justificativa de que o trabalho data de mais de vinte anos, o 
entrevistado não se recordou de boa parte das questões que buscaram ser 
abordadas. Porém, sua participação demostrou ser importante para compreender o 
processo de transformação da Praça 9 de Julho, visto que se descobriu ser um agente 
diretamente envolvido no projeto. Além disso, suas contribuições vieram também a 
confirmar dados obtidos ao longo dos levantamentos documentais – tal como a 
relação do projeto do Calçadão de Presidente Prudente com o ideal 
desenvolvimentista. Por fim, cabe destacar que, ao final da entrevista, o entrevistado 
autorizou verbalmente a utilização do arquivo de áudio, além da existência do TCLE, 
onde conta a sua autorização por escrito. 

 
178 As entrevistas realizadas seguiram um roteiro de perguntas semiestruturado. De qualquer forma, foi 
elaborado um roteiro com todas as perguntas em potencial a serem feitas, até para que se tivesse uma 
maior clareza quanto ao objetivo de realização das entrevistas. 
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SOBRE PROJETO ANTERIOR (1979): 

1. Na sua opinião, no que consistiu o projeto do Calçadão de Presidente Prudente do final da 
década de 1970 e qual a intencionalidade da Prefeitura em realiza-lo? 

2. Acha que existiu algum contexto político/econômico/social que influenciou a construção do 
Calçadão de Presidente Prudente? 

3. Você chegou a fazer menção no seu trabalho a um certo "modismo” na construção de 
calçadões em áreas urbanas centrais. Poderia explicar um pouco mais sobre esse “modismo” 
da década de 1960/1970? 

4. A construção de uma rua de uso exclusivo para pedestres justamente em um momento de 
“crise” da área central de Presidente Prudente teria sido uma forma de redinamizar a área? 

5. Na sua opinião, a construção do Calçadão de Presidente Prudente pode ser entendida como 
uma forma encontrada pela Prefeitura de consolidar o comércio popular na área central da 
cidade? 

6. Na sua dissertação, você disse que, após a construção do Calçadão em Prudente, as práticas 
que antes existiam na Praça Matriz e 9 de Julho foram transferidas para o Calçadão, e que 
essas práticas de lazer passaram a se integrar com as práticas de consumo. Você poderia 
falar um pouco mais sobre como isso se deu? 

7. No seu trabalho, você diz que o projeto do Calçadão foi inspirado nos projetos do Calçadão 
de Curitiba e de São José dos Campos. Saberia dizer quais elementos desses projetos 
podiam ser observados no projeto original do Calçadão de Presidente Prudente? 

8. Fazendo alguns levantamentos no jornal "O Imparcial” pude observar que a construção do 
Calçadão de Presidente Prudente ocorreu de forma concomitante a construção de outros 
projetos - atualmente icônicos para a cidade -, como a construção do Parque do Povo, o 
estádio "Prudentão", o prédio do Senac, o Balneário da Amizade e o Tênis Clube. Existe 
alguma relação entre a construção do Calçadão e esses demais projetos da época? 

9. Saberia dizer se houve alguma parceria público-privada para a construção do Calçadão da 
década 1970? 

SOBRE PROJETO ATUAL (2011): 

10. Na sua opinião, no que consistiu o atual projeto do Calçadão de Presidente Prudente e qual 
a intencionalidade da Prefeitura em realiza-lo? 

11. Você acha que o atual projeto do Calçadão se mostra como um "projeto padrão", 
desconectado do seu entorno? 

12. Nos anos 2000, houve algumas políticas públicas de ampliação de acesso ao crédito em 
âmbito nacional. Você acha que essa ampliação do acesso ao consumo pelos segmentos 
populares pode ter levado a Prefeitura a desenvolver esse novo projeto? 

13. Você acha que o novo projeto do Calçadão de Presidente Prudente também teve como 
consequência a gradativa expulsão de pequenas lojas? 

14. A reforma do Calçadão no ano de 2011 em Presidente Prudente também esteve inserido em 
um contexto de reformas nos calçadões de Londrina e Ribeirão Preto. Você acha que esse 
novo projeto para o Calçadão de Presidente Prudente também estava inserido em um “novo 
modismo”? 

15. Vários são os termos utilizados para fazer referência ao atual projeto do Calçadão de 
Presidente Prudente: revitalização, requalificação, reabilitação, renovação, dentre outros. Na 
sua opinião, qual seria o termo mais adequado a ser usado? 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção 
do espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central 

de Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: (informação em sigilo) 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Arquiteto e Urbanista 
E-mail de contato: (informação em sigilo) 
Telefone de contato: (informação em sigilo) 
Indicado por: sem indicação 
Entrevistadora: Bárbara Pozza Scudeller 
Data de realização da entrevista: 22 de outubro de 2019 
Local de realização da entrevista: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (X) sim (  ) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (X) sim (  ) não 
Dicas de outros contatos indicados pelo(a) entrevistado(a): sem indicações 
Material concedido pelo entrevistado(a): pranchas técnicas e renders dos projetos da 
Praça 9 de Julho, Calçadão, Praça da Bandeira e Praça Nossa Senhora Aparecida (Vila 
Marcondes). 
Anotações/observações sobre a entrevista: O entrevistado demostrou não estar 
muito familiarizado com a prática de conceder entrevistas, porém se mostrou 
receptivo às perguntas. A entrevista transcorreu em um diálogo mais informal, na 
tentativa de deixar o entrevistado o mais a vontade possível. As informações 
concedidas disseram mais a respeito das questões técnicas dos projetos do Calçadão 
e da Praça 9 de Julho, e não tanto a respeito das possíveis políticas públicas 
envolvidas. Após a finalização da entrevista, o entrevistado começou a discorrer 
melhor sobre sua visão crítica atual sobre o projeto. Relatou insatisfações quanto a 
escolha dos materiais utilizados por apresentarem dificuldade em sua manutenção – 
tais como a escolha dos mobiliários em mármore e parte dos revestimentos do piso 
do Calçadão. Também foi feita uma crítica a escolha das espécies de árvores e 
arbustos a comporem o projeto de jardinagem do Calçadão. Segundo relato do 
entrevistado, alguns arbustos escolhidos para o projeto possuem espinhos e foram 
implantados em jardineiras que ficam justamente no mesmo nível da circulação dos 
pedestres – o que tem sido alvo de muitas reclamações por parte dos frequentadores 
do local. Todas essas críticas infraestruturais relatadas foram confirmadas in loco pela 
pesquisa ao longo dos levantamentos fotográficos e trabalhos de campo 
exploratórios. Cabe destacar que, ao final da entrevista, o entrevistado foi novamente 
perguntado quanto a autorização do uso do áudio da entrevista, tendo obtido 
novamente – também via arquivo de áudio – o seu livre consentimento. 
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SOBRE O CALÇADÃO (2011): 

1. Na sua opinião, no que consistiu o atual projeto do Calçadão de Presidente Prudente e qual 
a intencionalidade da Prefeitura em realiza-lo? 

2. O atual projeto do Calçadão pode ser considerado apenas uma obra de atualização da sua 
infraestrutura? 

3. A Prefeitura tinha como objetivo também valorizar o comercio local? 
4. A concepção do projeto do Calçadão, executado em 2011, contou com a participação 

popular? 
5. O projeto do Calçadão tinha como objetivo atrair novos frequentadores para a área central? 

Consumidores de maior poder aquisitivo, por exemplo. 
6. Nos anos 2000, houve algumas políticas públicas de ampliação de acesso ao crédito em 

âmbito nacional. Você acha que essa ampliação do acesso ao consumo pelos segmentos 
populares pode ter levado a Prefeitura a desenvolver esse novo projeto? 

7. Por que você acha que o projeto do Calçadão foi executado só recentemente, se já era uma 
intenção de outras gestões municipais? 

8. O projeto Calçadão de Presidente Prudente foi inspirado no recente projeto do Calçadão da 
cidade de Londrina?  

9. Quais aspectos do Calçadão de Londrina teriam influenciado o Calçadão de Presidente 
Prudente? 

10. Vários são os termos utilizados para fazer referência ao atual projeto do Calçadão de 
Presidente Prudente: revitalização, requalificação, reabilitação, renovação, dentre outros. Na 
sua opinião, qual seria o termo mais adequado a ser usado? 

SOBRE PRAÇA 9 DE JULHO (2013): 

11. Na sua opinião, no que consistiu o atual projeto da Praça 9 de Julho de Presidente Prudente 
e qual a intencionalidade da Prefeitura em realiza-lo? 

12. É possível observar alguns elementos projetuais diferentes entre o projeto do Calçadão e o 
da Praça 9 de Julho. Acho que o principal deles é a ausência das pedras portuguesas do 
Calçadão. Algum motivo específico para a sua retirada no projeto do Calçadão e para terem 
sido mantidas no projeto da Praça? 

13. Poucos meses antes do início das obras da praça o Ministério Público “solicitou” alterações 
no projeto. Quais foram essas alterações?  

14. Como se deu essa atuação do Ministério Público no projeto da Praça 9 de Julho? 
15. Você saberia me dizer se o Ministério Público se manifestou de alguma forma quanto ao 

projeto do Calçadão também? 
16. Você saberia me dizer se a Praça 9 de Julho é tombada como patrimônio 

histórico/arquitetônico da cidade de Presidente Prudente?  
17. Na época em que o projeto estava sendo lançado e executado, muito se falou da valorização 

de um dos principais cartões-postais da cidade. Você acha que a Praça 9 de Julho seja um 
espaço simbólico/representativo para da cidade de Presidente Prudente? Por que da sua 
valorização? 

18. Acha que o projeto foi bem aceito pela população após a sua entrega? 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção 
do espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central 

de Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: (informação em sigilo) 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente 
E-mail de contato: (informação em sigilo) 
Telefone de contato: (informação em sigilo) 
Indicado por: sem indicação 
Entrevistadora: Bárbara Pozza Scudeller 
Data de realização da entrevista: 27 de agosto de 2020 
Local de realização da entrevista: Plataforma de videoconferência Google Meet 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (X) sim (  ) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (X) sim (  ) não 
Dicas de outros contatos indicados pelo(a) entrevistado(a): Maurício Fernandes, 
arquiteto da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente; o então secretário de 
planejamento, desenvolvimento urbano e habitação, Luiz Abel Gomes Brondi, o 
presidente do Sindicado do Comércio Varejista de Presidente Prudente 
(Sincomércio), Vitalino Crellis; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial 
de Presidente Prudente, Ricardo Anderson Ribeiro. 
Material concedido pelo entrevistado: o entrevistado fez referência a um grupo 
aberto no Facebook, chamado “Fotos históricas e boas lembranças de Presidente 
Prudente”179, em que ele faz parte da administração da página, onde várias pessoas 
podem compartilhar e comentar sobre as fotos históricas da cidade postadas no 
grupo. 
Anotações/observações sobre a entrevista: o entrevistado é jornalista de formação e 
sempre atuou na área e na cidade de Presidente Prudente. Por isso, apesar de não 
ter estado à frente da Secretaria de Comunicação durante os anos de 2010, o 
entrevistado pôde fornecer informações relevantes sobre os temas abordados por já 
ter atuado junto ao jornalismo local da cidade – com o qual ainda demostrou manter 
contato. Devido a sua familiaridade em dar – mas principalmente em fazer – 
entrevistas, o diálogo tomou caminho próprio, sem ter sido necessário fazer muitas 
intervenções. A entrevista conta com longos monólogos em que o próprio 
entrevistado tece relações entre os temas da entrevista, sem que a entrevistadora 
precisasse fazer muitas perguntas – o que só foi possível por conta da experiência do 
entrevistado na área de comunicação. Cabe destacar que, ao final da entrevista, o 
participante autorizou o uso da entrevista para fins científicos – sendo essa fala 
registrada pela gravação.  

 
179 Link de acesso ao grupo aberto “Fotos históricas e boas lembranças de Presidente Prudente” do 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/298174390384066/ 
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SOBRE PERFIL DO ENTREVISTADO: 

16. Chegou a cobrir pessoalmente a realização dos projetos do Novo Calçadão e da Praça 9 de 
Julho (porque foram executados na gestão anterior)? E da Praça da Bandeira? 
 

SOBRE O PROJETO DO CALÇADÃO (executado em 2011): 

17. Como surgiu a ideia/iniciativa da Prefeitura Municipal de realizar o projeto do Novo Calçadão? 
Desde quando essa era uma intenção do Poder Público? 

18. Qual era o principal objetivo da Prefeitura em realizar um novo projeto para o Calçadão? 
19. Muito se falou da intenção de transformar o Novo Calçadão em um “grande shopping a céu 

aberto”. O que a Prefeitura entende por isso? Poderia explicar um pouco melhor? 
20. Quais foram as dificuldades encontradas pela Prefeitura Municipal para realizar esse projeto? 
21. Quais foram os grupos/pessoas/instituições que estiveram de alguma forma envolvidos na 

concepção e execução do projeto? Foi apenas a Prefeitura ou houve outros agentes públicos 
e/ou privados envolvidos?  

22. Houve alguma tentativa por parte da Prefeitura Municipal em buscar parceiras público-privadas 
para a realização do projeto do Novo Calçadão? Se sim, essas parcerias se concretizaram? 

23. A Associação Comercial apresentou algum envolvimento com a realização do projeto do Novo 
Calçadão? A realização desse projeto veio a atender uma demanda dos comerciantes locais? 

24. O projeto do Novo Calçadão, realizado em 2011, deu início a realização de uma série de outros 
projetos na área central de Presidente Prudente, como o novo projeto para a Praça 9 de Julho 
e para a Praça da Bandeira. Está era uma das intenções da Prefeitura desde o início ou não? 
 

SOBRE O PROJETO DA PRAÇA 9 DE JULHO (executado em 2013): 

25.  Quando foi realizado o projeto do Novo Calçadão, o projeto da Praça 9 de Julho já estava 
previsto para ser realizado ou não? 

26. Qual era o objetivo de ser realizar um novo projeto para a Praça 9 de Julho? 
27. Muito se falou que a realização desse projeto tinha como objetivo “valorizar um dos principais 

cartões-postais da cidade” e “embelezar” a área central. Poderia falar um pouco mais sobre 
isso? 

28. A Prefeitura buscou algum tipo de parceria público-privada para a execução desse novo projeto? 
Houve o envolvimento de mais algum agente/órgão/instituição na realização desse projeto? 

29. Pelo que pude acompanhar, assim que o projeto estava para ser executado, o Ministério Público 
solicitou alterações no projeto previsto. Como a Prefeitura enxergou o envolvimento no 
Ministério Público nessas questões? 
 

SOBRE O PROJETO DA PRAÇA DA BANDEIRA E DO NOVO CAMELÓDROMO: 

30. Como surgiu a ideia/iniciativa de o Poder Público realizar um novo projeto para a Praça da 
Bandeira e do Camelódromo?  

31. Lembro que houve uma solicitação do Ministério Público para que fossem feitas melhorias na 
Praça. A iniciativa da Prefeitura veio a partir desta solicitação ou essa já era uma intenção da 
Prefeitura anterior à solicitação do MP? Se sim, desde quando? 
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32. A realização de um novo projeto para o Camelódromo também já era uma demanda por parte 
dos comerciantes e/ou consumidores locais ou veio atender apenas à demanda do Ministério 
Público?  

33. Antes da realização do novo projeto para a Praça, houve uma discussão quanto a permanência 
ou não do Camelódromo na praça. Qual foi o posicionamento da Prefeitura com relação a essa 
questão? 
 
SOBRE OS PROJETOS “ALÉM LINHA”: 

34. O projeto da Praça da Bandeira e do Novo Camelódromo veio acompanhado da intenção de 
interligar a área central com a zona leste da cidade. Desde quando a Prefeitura vem trabalhando 
nesta ideia? 

35. Além da construção de um boulevard e do “Atende Prudente”, na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, há algum outro projeto previsto ou que a Prefeitura gostaria de implementar nesta 
área? 

36. O que a Prefeitura espera que ocorra após a realização desses projetos de interligação do centro 
com a região “além linha”? 

37. Quais são as dificuldades que a Prefeitura vem encontrando em realizar esses projetos? 
38. Estes projetos que visam interligar o centro com a zona leste partiram de demandas dos 

moradores e/ou comerciantes locais da região “além-linha”? 
39. Está prevista e/ou a Prefeitura vem tentando estabelecer algum tipo de parceria pública-privada 

para os projetos previstos a serem executados na área? 
 

MINISHOPPINGS: 

40. Atualmente vem sendo construído um minishopping na zona leste, entre as ruas Quintino 
Bocaiúva e Pedro Melo Machado, e a Prefeitura também tem intermediado contato com a rede 
de lojas “Chik’s Center” para a construção de um minishopping em uma das quadras adjacentes 
à Praça 9 de Julho. Qual tem sido o interesse da Prefeitura em intermediar essas relações com 
a iniciativa privada? 

41. Qual seria o perfil das lojas que se farão presentes nesses empreendimentos? 
42. Esses minishoppings a serem construídos teriam como resultado algo semelhante ao que é hoje 

o Shopping Vila Romana do centro? 
43. Há alguma previsão para que esses projetos sejam executados e/ou finalizados? 

 

PARA ENCERRAR: 

44. Na sua perspectiva (ou na perspectiva da Secretaria de Comunicação), as melhorias que já foram 
e que vem sendo realizados na área central e nessa região periférica do centro vem a atender 
uma demanda por melhores condições de consumo das pessoas que frequentam o centro? 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção 
do espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central 

de Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES ACADÊMICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistada: (informação em sigilo) 
Instituição: Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP 
Cargo/atribuição: Professora Universitária 
E-mail de contato: (informação em sigilo) 
Telefone de contato: (informação em sigilo) 
Indicado por: sem indicação 
Entrevistadora: Bárbara Pozza Scudeller 
Data de realização da entrevista: 03 de novembro de 2020 
Local de realização da entrevista: Plataforma de videoconferência Google Meet 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (X) sim (  ) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (  ) não 
Dicas de outros contatos indicados pela entrevistada: Laércio Batista de Alcântara, 
ex-secretário da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação 
da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e então candidato a Prefeitura de 
Presidente Prudente (a entrevista foi realizada na época das campanhas eleitoras para 
as eleições municipais). 

Material concedido pela entrevistada: Transcrição da entrevista realizada com 
Vitalino Crellis, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Presidente 
Prudente. A entrevista foi realizada dentro do projeto temático intitulado “Lógicas 
econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e consumo”, 
financiado pela FAPESP e desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Produção do Espaço 
e Redefinições Regionais (GAsPERR). 

Anotações/observações sobre a entrevista: Por conta da atuação docente da 
entrevistada, é possível notar que a entrevista transcorreu em longos diálogos, sem 
que fosse necessário fazer muitas perguntas. A entrevistada é nascida em São Paulo, 
mas veio morar em Presidente Prudente aos 18 anos de idade e se encontra morando 
na cidade desde então. Ela trabalhava e residia em um hotel na Rua Tenente Nicolau 
Maffei quando o Calçadão estava para ser implantado, por isso consegue discorrer 
com propriedade sobre esse período. Devido a sua atuação profissional como 
pesquisadora, a entrevistada também pôde tecer algumas análises sobre o tema de 
pesquisa – apesar da entrevistada destacar ao final que algumas dessas análises são 
meras especulações, pois ainda não foram alvo de pesquisa. Cabe destacar que, ao 
final da conversa, a entrevistada também autorizou o uso da gravação de áudio e a 
sua transcrição para fins científicos – sendo esta fala registrada pela gravação. 
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FOCO DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: narrativas dos imaginários e das práticas 
socioespaciais realizadas na área central de Presidente Prudente, principalmente sobre a 
Praça 9 de Julho e do Calçadão da Maffei.  

 

1. Você poderia falar um pouco sobre as transformações que você identifica na área 
central, desde os tempos em que veio morar aqui em Presidente Prudente até o 
momento atual? Pelo que pudemos conversar, você nasceu em São Paulo, mas mora 
em Prudente desde dos 18 anos. Se não me engano, você foi morar no centro 
quando veio para cá, é isso? 

2. Quais são as principais diferenças que você vê entre o projeto do Calçadão de 1979 
e de 2011? Não precisa ser especificamente sob o ponto de vista da arquitetura... 

3. Pelo que você saiba, qual tem sido o papel e a participação do Sindicato Comercial 
de Presidente Prudente nessas transformações? Eu entrei em contato com o 
Sincomércio, mas as respostas da entrevista foram muito institucionais... 

4. Uma dúvida/dificuldade que eu sempre tenho quando eu vou consultar, ler ou 
levantar algum material sobre o centro é tentar acompanhar/entender as alterações 
de perfil e das práticas dos frequentadores do centro ao longo da história da cidade. 
Quando que o centro passou a ser “popular”? 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção 
do espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central 

de Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES PRIVADOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: (informação em sigilo) 
Instituição: Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Pres. Prudente  
E-mail de contato: (informação em sigilo) 
Telefone de contato: (informação em sigilo) 
Indicado por: (informação em sigilo) 
Entrevistadora: Bárbara Pozza Scudeller 
Data de realização da entrevista: Entrevista entregue em 21 de outubro de 2020 
Local de realização da entrevista: Entrevista realizada por escrito 
Gravada: (  ) sim (X) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (X) sim (  ) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (  ) não 
Dicas de outros contatos indicados pela entrevistada: sem indicações 
Material concedido pela entrevistada: sem material concedido 

 
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO: 

1. Ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010 o país passou por um momento de 
ampliação da possibilidade de acesso ao crédito, principalmente voltado às classes 
sociais de baixa renda. Durante esse período e diante desse cenário, o Sindicato 
observou um aumento do volume de vendas por parte dos seus associados, 
principalmente no que diz respeito aos lojistas do centro de Presidente Prudente? 
Se sim, saberia informar de quanto foi esse aumento?   

2. Também durante este período, o Sindicado e seus lojistas associados chegaram a 
observar alguma mudança no que diz respeito ao padrão e perfil de consumo por 
parte dos consumidores que realizam suas compras no centro de Presidente 
Prudente? Se sim, estas mudanças se mantem até o momento atual? 

SOBRE O PROJETO DO NOVO CALÇADÃO (EXECUTADO EM 2011): 

3. Em 2011 a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente lançou e executou um novo 
projeto para o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei. O Sindicato chegou a ter 
alguma participação neste novo projeto? Se sim, como isso se deu? 

4. A construção do Novo Calçadão era uma demanda ou um interesse por parte dos 
lojistas da área central de Presidente Prudente? Por quê? 

5. Quais foram os impactos, positivos e/ou negativos, que a construção do Novo 
Calçadão da Maffei trouxe para os lojistas situados na área central da cidade?  
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6. Após a construção do Novo Calçadão, os lojistas da área central observaram alguma 
mudança no padrão e/ou no perfil de consumo por parte dos seus consumidores? 
Se sim, quais foram? 

SOBRE DEMAIS PROJETOS PREVISTOS PARA A ÁREA CENTRAL: 

7. Em 2017, a Prefeitura Municipal lançou o projeto do Novo Camelódromo e sua 
execução se encontra já atualmente em curso na Praça da Bandeira. Como o 
Sindicato vê a realização deste novo projeto para a área central? Por quê? 

8. Também em 2017 a Prefeitura Municipal lançou o projeto “Mais Calçadas”, que 
pretende ampliar a área de circulação das calçadas dos quarteirões do centro de 
Presidente Prudente, sendo este projeto prestes a ser executado pelo Poder 
Público. O Sindicato teve alguma participação na realização deste projeto? Esta 
ampliação e melhoria das áreas de circulação das calçadas do centro foi ou tem sido 
uma demanda por parte dos lojistas do centro? Qual é o posicionamento do 
Sindicato com relação a este projeto? 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS LEVANTADAS 
____________________________________________________________ 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Laércio Batista de Alcântara 
Instituição: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 04 de fevereiro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=10781 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Esse é um desafio de alguns anos. Desde 2009 nós trabalhamos no projeto, 
2009-2010, por ser um projeto muito complexo. Ao mesmo tempo que ele é simples ele é 
complexo, porque vai demandar a gente atrapalhar o comércio da cidade, arrancar tudo o 
que tem lá, está tudo abandonado. No sentido, de água, de esgoto.... Então, nós 
praticamente vamos fazer um novo Calçadão. Vamos mandar a máquina ir retirar tudo. Isso 
terá que ser feito mais no período noturno, mais nos finais de semana.... Em alguns horários 
que não prejudique tanto o funcionamento diário do comércio. Portanto, o Prefeito [Milton 
Carlos de Mello “Tupã”] aprovou, no final de 2010, a nossa proposta. Foi encaminhado à 
Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras já fechou o orçamento na ordem de 
R$1.600.000,00. Neste momento o Prefeito determinou à Secretaria de Finanças abrir o 
processo de licitação, onde a Prefeitura irá contratar uma empresa para fazer os serviços 
elencados. Acreditamos que, no máximo, em 45 dias vai correr o processo, se não tivermos 
nenhuma dificuldade, já vai ter determinado a empreiteira que vai ser a vencedora e o 
Prefeito assinará o contrato e nós já vamos dar a ordem de início de obras de imediato, logo 
após a conclusão dessa documentação. Tendo em vista que irá alongar um pouco o tempo 
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por conta dessa dificuldade de trabalhar.... Se fosse em outro local mais fácil, você colocaria 
todas as máquinas, todos os equipamentos, rapidamente você arrancaria tudo e iria fazendo. 
Aí tem a dificuldade do fluxo da população e do comércio em si. Então, a nossa intenção é 
de que no mês de março a gente possa iniciar essas obras e no mês de novembro a gente 
possa entregar as obras do centro. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente e 
demais jornalistas locais de Presidente Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 04 de maio de 2011 (trecho 1) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12538 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: O então prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” concedeu esta entrevista 
no evento de lançamento do segundo pacote de obras da cidade no Teatro Paulo 
Roberto Lisboa, no Centro Cultural Matarazzo. Evento que contou com autoridades de 
diversos segmentos da sociedade além do secretariado da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente. Esta entrevista tem continuidade no próximo trecho de transcrição 
(trecho 2). 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistador 1: Prefeito, o lançamento de um pacote de obras, o que temos? 

Entrevistado: Olha, são benfeitorias que nós iremos realizar ainda este ano, no período de 
2011/2012, em todas as áreas. Na área educacional, na área da saúde, na área de 
infraestrutura. É um pacote de obras que nós estamos lançando com recursos municipais, 
recursos federais e do Governo do Estado [de São Paulo]. Um montante de aproximadamente 
quase 100 milhões de reais. Então são benefícios que na parte de infraestrutura da cidade. 
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Além disso, nós também anunciaremos algumas ações que nós iremos colocar em prática 
ainda nesse ano. Um exemplo claro que eu posso te dar é a Farmácia Popular, que passa a 
funcionar agora a partir das 7h da manhã até às 23h. Uma farmácia que vai ser localizada no 
centro da cidade para que as pessoas possam ser beneficiadas. Aumentando também o 
atendimento do Cidade Escola, do projeto Segundo Tempo. Então são lançamento de obras 
e ações do governo para que nós possamos melhorar a vida do nosso cidadão. 

Entrevistador 2: Prefeito, o senhor citou “ quase 100 milhões de reais”, isso será investido 
em creches, escolas?... 

Entrevistado: Nós temos uma previsão, previsão já com o término de projetos, nós temos 
uma creche que é no [Parque Residencial] Funada que está em licitação. Nós iremos lançar 
hoje mais duas creches, uma na Zona Leste e outra no Jardim Guanabara. Ali já funcionava 
uma creche, nós fizemos uma mudança para a [Rua] Prudente de Morais. Então, até o final 
do nosso mandato, independente se vier algum recurso do Governo do Estado ou Governo 
Federal, essas creches que nós estaremos anunciando hoje serão feitas com recursos próprios 
do município. Além disso, além das escolas que nós já estamos fazendo, também Humberto 
Salvador e Parque Alvorada, nós temos como meta até o final do nosso mandato reformarmos 
todas as escolas municipais bem como todas as creches. Adaptando, fazendo acessibilidade, 
e o principal: ouvindo os professores. Porque eles que estão na linha de frente dentro das 
escolas. Então eles possuem conhecimento maior do que o nosso de quais são as prioridades. 

[Fim da gravação] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente e 
demais jornalistas locais de Presidente Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 04 de maio de 2011 (trecho 2) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12538 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 



 260 

entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Esta transcrição (trecho 2) dá continuidade ao primeiro trecho transcrito 
desta entrevista (trecho 1). O então prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” concedeu 
esta entrevista no evento de lançamento do segundo pacote de obras da cidade no 
Teatro Paulo Roberto Lisboa, no Centro Cultural Matarazzo. Evento que contou com 
autoridades de diversos segmentos da sociedade além do secretariado da Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente. 

 

[Início da gravação] 

Entrevistador 2: E com relação às moradias, Tupã? 

Entrevistado: Com relação à moradia é uma outra questão. Nós tivemos mais uma vez um 
problema no Tribunal de Contas em relação ao edital. Estaremos aí, acredito, dentro de mais 
10 dias publicando novamente este edital. Esta é uma questão crucial. Nós queremos atender 
a toda a população e vamos atender. Aqueles terremos que são do [bairro] João Domingos 
[Neto] são 2.300 unidades habitacionais. Além disso, nós temos a previsão de uma parceria 
com o Governo do Estado onde já fizemos a doação da área, 200 apartamentos ali nas 
imediações do [bairro] Humberto Salvador. Bem como dando o apoio para que as empresas 
particulares possam desenvolver dentro do nosso município projetos direcionados à renda 
mensal de zero à três [salários mínimos], que é o grande “filão” que nós queremos atingir, 
esse é o grande objetivo. Então nós temos como meta no mínimo 3.000 unidades 
habitacionais até o final do nosso mandato. 

Entrevistador 1: Qual é a obra mais urgente hoje, Prefeito? 

Entrevistado: Nós temos um projeto que eu vejo, assim, de suma importância que tem sido 
cobrado da gente. Nós temos um plano de recapeamento da cidade de 38 milhões. Nesta 
primeira etapa nós soltaremos praticamente 12 milhões de asfalto à quente já atingindo 
praticamente mais de 500 mil metros quadrados. E dar um suporte para a educação e 
principalmente para a saúde. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PRIVADOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Emílio Olivatti 
Instituição: Lojas Tanger 
Cargo/atribuição: Gerente da loja 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 16 de maio de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
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http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12844 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: É uma modernização, né? Um Calçadão já antigo... Deixar a cidade mais bonita, 
o centro mais bonito. Isso daí atrai consumidores não só da cidade como da região. Além 
dele estar fazendo compras, se você tem um Calçadão bonito, ele pode trazer a família. Se 
torna até um passeio! Realmente ele [Prefeito] está trabalhando, isso é importante para a 
cidade. Cada vez está crescendo mais. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PRIVADOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Luis Fernando Cesco 
Instituição: Tucanos Engenharia 
Cargo/atribuição: Engenheiro Civil 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 16 de maio de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=12845 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

 

 



 262 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Nessa reforma começamos com a retirada dos pisos existentes. Agora vamos 
começar a nivelar. Vai ser trocada a rede de água e esgoto do Calçadão inteiro. Após essa 
troca de água e esgoto, vamos entrar com o piso novo de concreto. No eixo do Calçadão vai 
ter o piso de concreto desempenado e nas laterais, três metros de cada lado, vai ser um piso 
escovado. Vamos fazer a obra por quarteirões. A obra vai ser de sete meses. Uma média de 
cada quarteirão de uns quarenta, quarenta e cinco dias. Colocamos tapumes móveis para 
não atrapalhar as lojas. O comércio vai funcionar normalmente. Alguns dias, se precisar, vai 
ser trabalhado à noite.  

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Laércio Batista de Alcântara 
Instituição: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 22 de junho de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13770 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Essa é a primeira parte que vai da Avenida Brasil até a Rua Dr. José Foz. A parte 
central nós já liberamos. No sentido que esse primeiro quarteirão o objetivo nosso, junto com 
as empresas concessionárias, era trabalhar para acertar o canteiro de obras. Então agora nós 
vamos trabalhar nas laterais do comércio, fizemos já algumas passarelas no sentido de facilitar 
a vida dos comerciantes, não atrapalhar muito, mas o centro do Calçadão já está liberado 
neste primeiro quarteirão para a utilização da população. Inclusive a população já pode ver 
mais ou menos como vai ficar o futuro Calçadão, que é um Calçadão bonito, é um Calçadão 
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moderno, é um Calçadão que vai perpetuar Presidente Prudente como um grande centro de 
compras e um grande shopping à céu aberto no centro da cidade. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Laércio Batista de Alcântara 
Instituição: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 27 de junho de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=13808 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: O principal compromisso da nossa administração é com a acessibilidade. Nós 
já integramos a Praça 9 de Julho, estamos fazendo agora a Praça das Cerejeiras, os ônibus 
foram totalmente adequados, os pontos de ônibus adequado para deficiente físico e 
contempla agora a finalização com o Calçadão e futuramente com a Praça 9 de Julho, então 
é um compromisso da nossa administração. Desde, não só o Calçadão, qualquer obra feita 
pela Prefeitura ou abertura de empresa também a Prefeitura exige a gestão de acessibilidade. 
Portanto, Presidente Prudente é uma cidade comprometida com a acessibilidade. No 
Calçadão nós teremos piso tátil, teremos a questão de facilitar os idosos a andar no Calçadão, 
porque antes tinham as pedras onde eles poderiam cair. Hoje é um tipo de cimento aparente. 
Então foi tudo pensado na forma de acessibilidade, seja do deficiente físico, ou visual, ou 
com a mobilidade reduzida. Especificamente foi colocado um piso tátil. Quase o Calçadão 
inteiro foi refeito. Foi pensado de uma maneira de não colocar pequenas pedras que 
poderiam estar se soltando e de uma maneira que a pessoa pudesse tropeçar. Então, por 
isso, pensamos em colocar um concreto aparente. O Calçadão, em si, todo o sistema foi 
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pensado na questão da acessibilidade, para o deficiente físico, para o deficiente visual, para 
idosos ou para pessoas, por exemplo, que momentaneamente estão lá com uma mobilidade 
reduzida. Por exemplo, quebrou a perna, pode andar em uma cadeira de rodas.... Ou uma 
pessoa gestante, por exemplo. Então o Calçadão inteiro foi pensado nesta proposta. Vindo 
desde a Praça 9 de Julho que já está contemplando esse sistema. A acessibilidade é um 
compromisso do prefeito “Tupã” desde quando ele assumiu. A primeira determinação que 
ele fez, o primeiro decreto, foi de que todos os prédios e obras, os investimentos que foram 
feitos pela Prefeitura teriam que contemplar a acessibilidade, aprovada pela Secretaria de 
Planejamento e pela Secretaria de Obras. Então Presidente Prudente é uma cidade 
comprometida com a acessibilidade! Hoje para você abrir uma empresa em Presidente 
Prudente você precisa estar adequado na acessibilidade, inclusive com laudo de responsável 
técnico. Nunca teve um volume de obras tão grande neste segmento! Tanto que todas as 
obras da Prefeitura estão sempre adequadas e todos os prédios antigos, reforma de Unidade 
Básica de Saúde, reforma de escola, implementação da Cidade Escola, o Prefeito determinou 
que fosse adequado para a acessibilidade. Só para você ter uma ideia, a Secretaria de 
Educação agora vai contemplar 51 unidades escolares, de toda a rede municipal, com um 
programa de acessibilidade onde está sendo feito um projeto para verificar o que falta para 
adequar 100% a acessibilidade. Todas as 50 escolas mais a Sede da Secretaria, que são 51 
unidades, e todas as Unidades Básicas de Saúde, que são 20 unidades, estão se adequando 
já. Cada situação está sendo feito um projeto para cada local, do que falta para a 
acessibilidade. Em regra geral, é rampa, adequação de banheiros e adequação do 
atendimento, por exemplo, altura de guichês e atendimento específico em braille.  

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PRIVADOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Marcos Cesco 
Instituição: Construtora Tucanos 
Cargo/atribuição: Engenheiro e diretor da Construtora Tucanos 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 22 de novembro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
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Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: A Tucanos iniciou os seus trabalhos em 1999, foi um desafio muito grande, a 
empresa nunca tinha efetuado um serviço deste porte, que é diferente de todos os outros 
serviços. Isso aí é uma obra de arte que foi executada. Primeiramente a gente tem que 
agradecer aí aos projetistas, a todos que estão envolvidos, todos os secretários de obra, 
planejamento.... A todo o secretariado e claro, ao prefeito, por ter dado este “start” para a 
reforma. Este Calçadão, primeiramente, acho que em lugar nenhum no Brasil existe um igual 
a este. Pela modernização, a parte de acessibilidade ao deficiente, todo o Calçadão é um 
nível só, com passagens em nível em cada rua que cruza o Calçadão, em todo o trecho do 
Calçadão estamos com 80 luminárias, cada trecho 17 luminárias. Foi trocada toda a rede 
elétrica, foi modernizado. 40 unidades de lixeiras. Temos 91 floreiras instaladas. E temos 59 
bancos, todos modernos, todos revestidos em granito. O Calçadão hoje, o eixo central dele, 
fica com sete metros livres para o percurso de pedestres, com piso todo desempenado e 
com pigmento. As laterais, cada lateral fica com três metros de piso escovado, para que não 
ocorra o escorregamento de pedestres na época chuvosa. Foram executados nesse Calçadão 
950 metros lineares de galerias. Foi retirada a galeria que estava no local e executada 
novamente. Toda a parte de esgoto e água, a Sabesp [Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo] trocou toda, modernizando, inclusive, a ligação com os prédios. E nas 
esquinas os hidrantes que foram colocados e a parte de acessibilidade. Foram feitos também 
aproximadamente mil metros lineares em todo o trecho do Calçadão para que o deficiente 
ande tranquilo, sem obstáculo algum. Desde o início [da obra] do Calçadão até hoje, a 
empresa se sente muito orgulhosa em um dos fatores que foi não causar acidente nenhum a 
população e a ninguém. E outra é que a gente se sente muito orgulhosa de fazer parte dessa 
história, desta obra que desde a década de 1980 que foi construído o Calçadão. Isso aqui foi 
um cartão postal para a cidade de Presidente Prudente. Eu e meu irmão, Fernando, como 
proprietários da empresa, nos sentimos muito orgulhosos em executar esse trabalho. É um 
orgulho imenso entregarmos essa obra para Presidente Prudente. 

[Fim da entrevista] 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PRIVADOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Vitalino Crellis 
Instituição: Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente – Sincomércio de 
Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Presidente do Sincomércio de Presidente Prudente 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 22 de novembro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Faz dez anos que nós estamos tentando essa revitalização do Calçadão. Você 
vê aí que nós tínhamos vários problemas no Calçadão antigamente. Tinha poça de água.... 
Calçadão deteriorado completamente. E graças ao trabalho que o prefeito tem feio agora, 
hoje o Calçadão ficou bastante bonito, bem feito. E nós vamos resgatar agora aquele pessoal 
que fica em casa, assistindo televisão, para vir passear no Calçadão. E, o Sincomércio, ele 
está tentando conversar com os comerciantes para que eles revitalizem as suas lojas agora. 
Pintar, deixar a vitrine aberta, para que as pessoas saiam da sua casa e tenham uma segurança 
maior no Calçadão e venham conhecer as lojas de Presidente Prudente. Isso se fazia 
antigamente e com essa revitalização do Calçadão, que eu acho que ficou muito bonito, 
diferente, eu acho que vai trazer, inclusive, pessoas da região para passear em Presidente 
Prudente. Isso é importantíssimo para nós. 

[Fim da entrevista] 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Laércio Batista de Alcântara 
Instituição: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação da 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 22 de novembro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=16979 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Esse projeto da reforma do Calçadão foi o primeiro projeto que o prefeito 
“Tupã” colocou como desafio da nossa administração logo no início de 2009. Foi o primeiro 
local que ele visitou enquanto prefeito. Trabalhamos bastante nisso. Qual é o grande desafio? 
Você mexer em um grande centro comercial, o Calçadão tem 30 mil pessoas que passam por 
dia nesse Calçadão, sem prejudicar as lojas, sem prejudicar o movimento do comércio, 
trabalhando integrado. Isso a Prefeitura conseguiu. Conseguiu construindo através de uma 
licitação pública com uma empresa de Presidente Prudente, também isso é importante. 
Portanto, na execução do projeto a ideia foi fazer um projeto diferenciado. Com isso tivemos 
que buscar [referências de] vários outros locais, várias outras informações, inclusive de outros 
locais do mundo, para que a gente pudesse dar a Presidente Prudente, como presente de 
Natal, como o Prefeito Tupã está entregando agora à população de Presidente Prudente e 
da região, um grande cartão de visitas. Além de que transformar o centro de Presidente 
Prudente em um grande shopping a céu aberto. Nós temos dois shoppings em Presidente 
Prudente [Prudenshopping e Parque Shopping Prudente], mas eu digo que o shopping mais 
democrático é o shopping do centro, o shopping do Calçadão, porque aqui ninguém nem 
precisa de pagar para estacionar, como em outros locais é necessário. Portanto, é bem 
democrático. E, com isso, a Prefeitura está entregando a população um shopping renovado, 
um espaço renovado, com novas hidráulicas, elétricas, toda a parte de visualização.... Um 
cartão postal. Um desafio de 30 anos. O Calçadão foi feito há mais de trinta anos e sempre 
foi muito difícil reformatar esse Calçadão, porque nunca havia consenso. De uma parte, da 
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outra.... Agora com essa integração que o prefeito “Tupã” fez em Presidente Prudente, da 
união do comércio, da indústria, dos políticos, Presidente Prudente se sentiu pronta para 
fazer um novo Calçadão. É um investimento só de recursos da Prefeitura de Presidente 
Prudente e esperamos agora que cada comerciante, e a gente tem visto isso no Calçadão, 
melhore a sua loja, melhore a sua fachada, contrate mais mão de obra, contrate novos 
produtos, faça novas promoções. Portanto, nós, além disso, vamos estar fazendo uma 
reestruturação do acesso ao deficiente físico e pedestre na Rua Dr. Gurgel e na Rua Barão do 
Rio Branco. E o prefeito “Tupã” também vai iniciar, no próximo ano, a reformulação da Praça 
9 de Julho. Com isso, essa administração do prefeito “Tupã” vai entregar a população de 
Presidente Prudente, um dos maiores shoppings à céu aberto de comércio e serviço em um 
centro comercial. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Feiz Abud 
Instituição: Prefeitura Municipal de Pres. Prudente 
Cargo/atribuição: Chefe de Gabinete da Pref. de Pres. Prudente 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 25 de novembro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17054 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Na verdade, nós vamos entregar um novo Calçadão para a cidade de Presidente 
Prudente, para o seu povo. Com início previsto às 9h45. 10h30 aqui na Praça 9 de Julho e com 
término 11h30, no mais tardar. O início dessa solenidade se dará ali na confluência da Av. Brasil 
com a Rua Tenente Nicolau Maffei. E existe uma razão do porquê nós estarmos iniciando ali. 
Porque o Calçadão foi iniciado ali na gestão do Prefeito Paulo Constantino e agora na gestão do 
Prefeito Milton Carlos de Mello [Tupã] ele iniciou a reformulação do Calçadão naquele local. Então 
ali o Prefeito irá desatar uma fita simbolizando a abertura do Calçadão. E nós teremos ali a 
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participação da Banca Marcial do Colégio Cristo Rei que virá abrindo a solenidade e, em seguida, 
as autoridades, os presentes, a população virá acompanhando o Prefeito até aqui na Praça 9 de 
Julho. Na retaguarda nessa comitiva, nós teremos a banda Sete de Setembro, que é uma banda 
que tradicionalmente toca e passeia no Calçadão principalmente nos feriados, no início do mês 
quando o comércio fica aberto, então nós prestigiamos aquela banda para ela fazer parte dessas 
comemorações. Aqui na Praça 9 de Julho, nós teremos o coral dos funcionários públicos da 
Prefeitura de Presidente Prudente, que irá cantar algumas músicas, inclusive o hino de Presidente 
Prudente. As autoridades farão o uso da palavra e o Prefeito descerrará uma placa alusiva a 
entrega do Novo Calçadão à população de Presidente Prudente. Nós vamos aproveitar o ensejo 
e convidar a população para se fazer presente a esta entrega, a esta solenidade, uma verdadeira 
comemoração de um ato do Prefeito que vai fazer a entrega desse Calçadão em um Novo 
Calçadão que, sem dúvida, será novamente o cartão de visitas da cidade de Presidente Prudente. 
Então nós convidamos a população para se fazer presente nesta entrega. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente e 
demais jornalistas locais. 
Data de divulgação da entrevista: 26 de novembro de 2011 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=17069 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Entrevista concedida pelo então prefeito de Presidente Prudente, Milton 
Carlos de Mello “Tupã” no ato da entrega do Novo Calçadão de Presidente Prudente à 
população. 

 

 

[Início da entrevista] 
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Entrevistado: Uma obra muito bonita, para que a população se sinta bem, os comerciantes.... 
E que vai trazer estímulos para a nossa economia. 

Entrevistador 01: Foram R$2.000.000,00 da Prefeitura, prefeito? 

Entrevistado: Foram dois milhões, deve até ter dado um pouco mais, dois milhões e meio, 
recursos totalmente oriundos dos impostos pagos pelos prudentinos. Isso é que é 
importante. É o dinheiro, é o investimento, feito pela população, retornando em obras, em 
educação e em saúde. Esse é o nosso compromisso. 

Entrevistador 02: Prefeito, uma data histórica, que agrada lojistas e consumidores. Também 
a administração nesse sentido? 

Entrevistado: Muito, muito. Eu acho que isso aqui não é uma obra do prefeito “Tupã”. Isso 
aqui é uma obra de somatória de esforços. Eu não posso deixar aqui de enaltecer o trabalho 
que foi desenvolvido aqui pela Caiuá [Serviço de Eletricidade Grupo Energisa], pela Sapesp 
[Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo], pela própria construtora 
[Construtora Tucanos]. A gente via aqui pessoas realmente dedicadas para que a obra saísse 
à contento. Uma obra muito bonita. Muito bem executada. Então quando você soma 
esforços, o resultado é isso. O que? O bem-estar da população. Eu tenho certeza que as 
pessoas hoje, os prudentinos, sentem orgulho de vir hoje ao Calçadão e por aqui fazerem as 
suas compras. 

Entrevistador 03: Prefeito, sensação de dever cumprido? 

Entrevistado: Muito. Dever cumprido. Temos muito ainda para fazer, mas uma parte, ano que 
vem, se Deus nos permitir, completar essa reforma, ou seja, com a reforma da praça [Praça 9 
de Julho] também, integrando a esse novo Calçadão, fazendo algumas adaptações, algumas 
melhorias no quadrilátero central da nossa cidade. Aqui pulsa a economia da nossa cidade. 
Aqui são as pessoas, os prudentinos, sem distinção de cor, de raça, de classe social. Aqui 
pulsa o coração da nossa cidade.  

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Ed Thomas 
Instituição: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Cargo/atribuição: Ex-deputado do Estado de São Paulo 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 02 de março de 2012 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=18729 
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Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Entrevista concedida no Paço Municipal durante o evento de lançamento 
do terceiro pacote de obras ao longo do primeiro mandato do então prefeito Milton 
Carlos de Mello “Tupã”. Ed Thomas era deputado estadual na época da concessão da 
entrevista e recentemente (2020) foi eleito prefeito da cidade de Presidente Prudente 
para a gestão de 2021-2024. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Olha, é um convite feito pelo prefeito de Presidente Prudente, o prefeito 
“Tupã”. Nós temos uma parceria pela cidade, isso significa respeito, união de força política, 
para melhorar a vida das pessoas. É um pacote de obras que o prefeito fez o anúncio, 
algumas dessas obras é dinheiro do Estado [de São Paulo], que ficou sob minha 
responsabilidade a pedido do prefeito para trazer, dentre [obras do] Ginásio de Esportes, 
construção de posto de saúde, construção de creche, mais recapeamento, melhoras para as 
praças esportivas.... E a minha função como deputado é ir para São Paulo, porque lá está o 
recurso, o dinheiro, e aqui em [Presidente] Prudente está o problema. Então eu tenho que 
buscar soluções e ajudar o prefeito. Ele sozinho não consegue resolver. Só com o cofre da 
Prefeitura não se constrói tudo aquilo que é necessário para a cidade. Então são necessárias 
verbas tanto do Estado [de São Paulo] quanto verbas do Governo Federal. Um anúncio 
importante de residência, de casas, primeiramente 350 unidades, mais ultrapassa e quase 
chega a 2.000, mais 2.000 do Estado. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Por 
que a dificuldade? Por causa da burocracia, não pela Prefeitura, mas do próprio Governo 
Federal e do próprio Governo do Estado. É a realização de um sonho. A pessoa quer uma 
casa para morar e isso é para ontem, porque um mês que a pessoa deixar de pagar o aluguel 
já é uma economia maravilhosa. Então é minha obrigação e obrigação do prefeito. E eu vim 
acompanhar o pessoal do Sinduscon-SP, que é o Sindicato da Construção Civil do Estado de 
São Paulo. São eles que constroem o Estado de São Paulo e trazer para o prefeito também 
um projeto de qualificação profissional, para serventes de pedreiros, para armadores, para 
carpinteiros, para eletricistas, para pedreiros, para azulejista, para pedreiros de acabamento. 
E o próprio presidente [do Sinduscon-SP] Sergio [Tiaki] Watanabe disse: “só o sindicato em 
São Paulo não consegue, é necessário que as prefeituras, não só [Presidente] Prudente, se 
juntem para que a gente possa qualificar as pessoas para trabalharem e buscarem o seu 
sustento”. 

[Fim da entrevista] 

PESQUISA MESTRADO 
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Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 
espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 

Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Izaque Silva 
Instituição: Câmara Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-vereador de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 02 de março de 2012 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=18729 
Data do acesso: 30 de dezembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
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Entrevistado: Olha, é uma opinião de muita alegria, de muita satisfação, porque é uma 
reinvindicação que é feita pela comunidade para esta construção há muitos anos. O local é 
um local que possibilita o acesso entorno de toda a cidade, porque nós fomos contemplados 
com o local ali na [Avenida] Juscelino Kubitschek com a [Avenida] Tancredo Neves. Essa 
construção é uma construção completa porque ela será composta por quadras poliesportivas 
cobertas, um amplo salão, pistas de caminhada e é possível nesses locais desenvolver 
diversas atividades, tanto na área social quanto na área cultural, na área esportiva.... Então é 
uma obra realmente aguardada por muito tempo pela comunidade, com toda certeza 
valorizará muito a Zona Leste, em especial os bairros vizinhos ali, Parque Alvorada, Itapura 2, 
Itapura 1, Vila Luso, Santa Filomena.... Toda aquela região ali será valorizada com essa 
construção. Então nós estamos bastante felizes com esse anúncio do prefeito Milton Carlos 
de Mello nesta tarde. Essa foi uma luta que teve a nossa participação junto ao prefeito Milton 
Carlos, junto ao vice-prefeito Marcos Vinha, porque são recursos do Governo Federal e o 
vice-prefeito Marcos Vinha trabalhou bastante para esta liberação. O secretário Laércio 
Alcântara, o secretário Alfredo Penha, o deputado [estadual] [Mauro] Bragato também 
trabalho bastante. Então é uma conquista de parcerias, e a comunidade, cobrando, 
reivindicando, solicitando do prefeito e isso, como eu já disse, é uma vitória de Presidente 
Prudente e em especial dos moradores da Zona Leste. 

[Fim da entrevista] 
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[Início da entrevista] 

Entrevistador 1: Prefeito “Tupã”, neste dia onde convênios foram assinados e o plano, mais 
um, de obras foi também noticiado. O que representa isso para [Presidente] Prudente e o 
que vai representar nos próximos meses em relação ao desenvolvimento?  

Entrevistado: Olha, são 59, praticamente 60 milhões de reais de obras. Obras, ações sociais.... 
Nós temos grandes desafios. Reformas de creches, construção de creches novas, 
praticamente sete novas creches em Presidente Prudente, reforma das unidades básicas de 
saúde, ampliação do Santana, Guanabara, interligações de ruas, construção da nova sede do 
prédio da merenda escolar, reforma e ampliação de 11 escolas.... Ou seja, e o grande desafio, 
é a aplicação praticamente 20 milhões de reais em recapeamento através de recursos 
próprios. Então é um grande pacote de obras e de ações que vão consolidar e firmar o nome 
de Presidente Prudente. Nós, paralelamente a isto, assinamos dois grandes convênios com a 
Caixa Econômica Federal, uma de uma obra do PEC, uma praça ali na [Avenida] Tancredo 
Neves, no valor de R$2.400.000,00, que vai trazer também um grande benefício para os 
moradores da Zona Leste, e bem como a assinatura de um convênio entre Caixa Econômica 
Federal e a construtora CAS e a parceria com o Município para a construção de 230 casas 
através do Minha Casa Minha Vida e mais 400 que já estão em construção. Também 
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assinamos um termo de compromisso, através do conjunto João Domingos [Netto] onde nós 
possamos, então, entregar aqueles 2.500 lotes já com uma casa edificada. 

Entrevistador 2: Bom, Prefeito, foi investido aí tanto em reformas como de construção de 
escolas no Município, era prioridade do seu governo investir na educação? 

Entrevistado: Sem dúvida, a maior obra que nós podemos deixar é a obra da educação. Eu 
vejo a educação muito atrelada com a próprio cultura, com o próprio esporte.... Nós já 
criamos mais de mil vagas em creches, quer dizer, o grande desafio nosso é nós terminarmos 
o nosso mandato com a construção em fase de acabamento dessas sete novas creches. 

[Fim da gravação] 
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[Início da gravação] 

Entrevistador 3: Prefeito, o secretário de habitação, nesta última visita que esteve aqui, ele 
disse que as duas mil unidades, duas mil que a Prefeitura reivindica, estão praticamente 
garantidas, mas que falta apenas a Prefeitura definir os locais. A Prefeitura está trabalhando 
neste sentido? 
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Entrevistado: Olha, para você ter uma ideia hoje nós até recebemos um documento da 
Sabesp onde nós solicitávamos a entrega, ali no Parque Furquim, de setecentos 
apartamentos, já oferecendo essa área. Essa área já está sob o nome do CDHU. Agora, é a 
parte burocrática deles. No Humberto Salvador, a Prefeitura também já doou a área de 330 
apartamentos. O que precisa.... Eu sei que o governo quer nos ajudar, agora, o CDHU tem 
que ser menos burocrático, ele tem que ser mais ágil, mais rápido. As pessoas necessitam de 
casas. Nós já estamos indo para um ano e meio do governador Geraldo Alckmin, muitas 
poucas unidades foram iniciadas. Então, a Prefeitura está fazendo a sua parte de oferecer os 
terrenos, o que precisa é uma maior agilidade e menos burocracia por parte do CDHU.  

Entrevistador 1: A reunião aqui hoje foi bastante concorrida, Prefeito.  

Entrevistado: Bastante concorrida, bastante prestigiada, porque nós procuramos agir dessa 
maneira. Nós fazemos um trabalho onde não existe somente a Prefeitura, nós contamos aqui 
com muitos parceiros, você vê aqui que são pessoas que pensam muito no crescimento da 
nossa cidade. Vimos aqui a UNESP, a Caiuá, a Sabesp, Sebrai, os empresários prudentinos 
aqui. Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Estavam aqui também os 
vereadores, o deputado Ed Thomas, que quando a gente trabalha no sentido de uma união, 
quem ganha é a população. Nós não queremos brigas, o que nós queremos é a união, porque 
o prefeito passa, a cidade não passa. 

[Fim da gravação] 
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[Início da gravação] 

Entrevistador 3: Prefeito, falando em união e pelas palavras que o senhor disse no discurso, 
houve uma certa paquera com a Sabesp. Eu não poderia deixar de perguntar, como que está 
esta questão com a Sabesp, o senhor colocando ela como parceira, mas em relação a essa 
renovação de contrato que começou um diálogo, mas deu uma esfriada. 

Entrevistado: Olha, eu nunca deixei de falar que eu admiro o trabalho da Sabesp. Eu não 
posso negar. Todo mundo em Presidente Prudente sabe que a Sabesp presta um bom serviço 
e a Sabesp sempre se colocou como parceira da Prefeitura e eu sou muito grato a isso. Sou 
muito grato. Existe um respeito muito grande entre o prefeito de Presidente Prudente, os 
diretores da Sabesp em São Paulo, a diretoria e superintendência da Sabesp aqui em 
Presidente Prudente. Agora, nós temos alguns contrapontos. Eu defendo a população de 
Presidente Prudente. Nós lutamos por uma tarifa diferenciada, nós lutamos por uma outorga 
para município. Nós temos conversado. Hoje a situação é a seguinte, hoje, a licitação está 
em suspenso, ela está suspensa. Nós apresentamos os nossos motivos para o Tribunal, o 
Tribunal vai julgar. Agora, eu nunca deixei de conversar com a Sabesp e não vou deixar de 
conversar com a Sabesp. Desde que a proposta que eles nos façam seja nos mesmos moldes 
do que consta no edital. Eu não posso receber uma proposta diferente do que nós estamos 
exigindo no edital porque daí vai ser incoerência da minha parte. Outro aspecto que nós 
temos que discutir, nós não podemos renovar um contrato com a Sabesp sendo que ela 
operou trinta anos em Presidente Prudente e nós ficarmos com uma dívida de 500 milhões 
[de reais]. Ora, isso não existe. Então, são alguns aspectos nós não concordamos e estamos 
em discussão. Agora, existe o processo licitatório, existe a conversa com a Sabesp. O que 
nós vamos fazer? É o melhor para a população. 

[Fim da gravação] 
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[Início da gravação] 

Entrevistador 3: Mesmo sendo ano eleitoral, essa possível renovação pode ocorrer esse ano 
ainda ou não?  

Entrevistado: Nós temos esse agravante. Nós temos esse agravante que eu acredito aí que 
possa ser até junho, julho. Ou vai ter a licitação ou essa renovação. Mas nós não mudamos o 
nosso posicionamento nenhuma vez. Esse é um aspecto negativo. Quer dizer, que pega 
muito. Como é que você vai renovar um contrato onde a empresa explorou trinta anos além 
de você dar o serviço para eles você ainda tem que pagar uma dívida de 500 milhões? Então, 
isso não existe. Se for por esse caminho não tem como conversar.  

Entrevistador 3: Prefeito, então com esse pacote de obras o senhor acha que cumpriu o que 
prometeu? 

Entrevistado: Eu tenho certeza. Dentro do que nós falamos em campanha, nós cumprimos. 
Nós fizemos até mais do que nós imaginávamos. Nós pegamos a Prefeitura em uma situação 
boa, eu não posso falar que nós pegamos a Prefeitura em uma situação ruim, seria mentira 
da minha parte. E nós melhoramos muito o fluxo de caixa da Prefeitura. O país viveu um bom 
momento. O que eu vejo como a grande diferença da nossa administração foi essa ligação 
do tanto de verba que nós conseguimos capitanear tanto a nível de Governo do Estado [de 
São Paulo] quanto a Governo Federal. Aí sim o motivo de nós podermos hoje aplicar 
praticamente 20 milhões de reais em recapeamento somente com dinheiro do Município. 
Somente com recursos dos prudentinos. 

[Fim da entrevista] 
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[Início da entrevista] 

Entrevistado: Nas administrações anteriores, essa Praça [Praça 9 de Julho] foi tombada pelo 
Ministério Público, portanto a Prefeitura queria fazer o mesmo padrão do Calçadão. Tendo 
em vista que houve incompatibilidade, não pode modificar o traçado... Já existia um projeto 
e uma empresa que venceu a licitação. Mas depois de diversas reuniões que nós tivemos 
com o Ministério Público, foi mudado o projeto. Tendo em vista essa mudança do projeto, 
foi cancelada a licitação anterior. Então nós estamos com uma licitação aberta agora. Até o 
presente momento, nove empresas já retiraram o edital para análise. A Prefeitura reformatou, 
reorganizou a acessibilidade, mas será mantida as características da praça. Mas, de um modo 
geral, nós vamos trocar bancos, reformar todos os banheiros, vamos reformar a fonte, vamos 
reformar o teatro de Arena, vamos reorganizar os pontos de ônibus e os pontos de táxi. Então 
praticamente nós vamos ter uma nova praça mantendo as características das pedras 
portuguesas, que também serão algumas trocadas e adequadas, porque tem algumas ali que 
não tem condições de dar acessibilidade para o deficiente físico. Nós pretendemos em no 
máximo 60 dias, não havendo nenhum empecilho da lei da licitação, nós vamos dar início a 
esta obra. O orçamento da praça está na ordem de R$ 2 milhões, estimado. 

[Fim da entrevista] 
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[Início da entrevista] 

Entrevistado: No nosso programa de reformatação de praças, que nós já fizemos na administração 
anterior, que nós vamos implementar muito nesta futura administração, nós vamos trazer a 
população para dentro da praça. A Praça da Vila Marcondes é uma praça que está abandonada 
a muitos anos, tem um volume de mendigos lá muito grande, o comércio ambulante nós já tiramos 
bastante e, com isso, nós vamos reorganizar a praça. Dar uma nova modernidade para ela, colocar 
novos pisos. O projeto foi feito pela Secretaria de Planejamento através do arquiteto Maurício 
Fernandes. No momento está na Secretaria de Obras para fazer um orçamento de quanto vai 
custar. Mas no primeiro semestre nós pretendemos iniciar essa reforma da Praça da Vila 
Marcondes. Adequando uma outra questão que nós tínhamos lá, que era os banheiros. Muita 
reclamação daqueles banheiros. Nós demolimos os banheiros e nós vamos readequar todo 
aquele espaço então. Infelizmente aquela praça ficou muito tempo abandonada e agora nós 
vamos reformatar ela. Portanto nós vamos “fechar” as Praças 9 de Julho e a Praça Vila Marcondes 
que são as mais antigas praças de Presidente Prudente, reformadas e reorganizadas. Para a 
população poder utilizar. Hoje a população da Vila Marcondes, principalmente quem mora na 
região daqueles prédios ali ou quem frequenta a Igreja, não consegue utilizar a praça, porque 
está escuro, mal iluminado, os bancos estão em péssimas condições. Então vai ser totalmente 
reformatada a Praça da Vila Marcondes. Vai ter um novo visual e remodelado. Orçamento inicial 
de investimento é de R$500.000,00. Todos os recursos próprios da Prefeitura, inclusive a Praça 9 
de Julho, e devemos ainda fazer nesse primeiro semestre. 

[Fim da entrevista] 
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[Início da entrevista] 

Entrevistado: É um projeto que o Prefeito Tupã determinou que nós trabalhássemos desde a 
administração passada, tendo em vista que a Praça [9 de Julho] é um patrimônio histórico e 
ela cresce com Presidente Prudente. Toda a história de Prudente passa por ela. A Secretaria 
de Planejamento e demais Secretarias envolvidas fizeram um estudo anterior a proposta de 
apresentação da praça. Buscamos históricos, fotos antigas, também pensando em um 
planejamento integral do quadrilátero central [da cidade]. Com a reforma do Calçadão, 
passou-se agora a trabalhar a praça. A primeira proposta da Prefeitura era fazer na praça o 
mesmo padrão de piso do Calçadão, que é a grande dificuldade. Tem ali pessoas que 
tropeçam, caem, pessoas de idade, e a manutenção é também bem complicada com relação 
a isso. Mas foi apresentada ao Ministério Público, houve uma dúvida de uma ação que existia 
no ano de 2004 com relação a isso. Apresentamos outra proposta ao Ministério Público 
mantendo as pedras portuguesas, revitalizando todas elas e fechando a questão da 
acessibilidade para o deficiente visual, que é o piso tátil. Então ficou agora um projeto bem 
organizado, atendendo as necessidades da promotoria [trecho incompreensível] e da 
Prefeitura. Portanto nós vamos fazer uma revitalização geral na praça voltada às características 
originais do traçado de 1940. Na primeira etapa, será cercada a parte que cabe a praça para 
a questão de segurança do trabalho e será preservada às calçadas para o uso do pedestre. 
Conforme for avançando a obra, em um segundo momento, mais para o “finalzinho” ainda 
nós teremos que fechar também a questão das calçadas tendo em vista que a arquitetura da 
pedra portuguesa se fecha em uma sincronia. Então nós vamos ter que sincronizar a calçada 
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e a praça. Portanto, em um segundo momento, depois de uns quatro ou cinco meses de 
obra, nós vamos também estar cercando a questão das calçadas. E, aí, a Semav vai fazer a 
questão da segurança do acesso dos pedestres e dos ônibus também. Os pontos de ônibus 
serão trocados em um segundo momento. Em um primeiro momento, vai continuar tudo do 
jeito que está, a população ainda vai utilizar uns quatro ou cinco meses, sem prejudicar muito. 
Só não vai ter acesso dentro da praça. O investimento está estimado em R$2.000.000,00 de 
recursos da própria Prefeitura e a obra deve iniciar agora. O Prefeito vai dar a ordem de 
serviço nessa terça-feira, às 11h00 da manhã e a obra tem prazo estimado de sete meses. 
Pretendemos ainda entregar essa obra até outubro, novembro, para as festividades de final 
do ano da cidade, de Natal e Ano Novo. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente e 
demais jornalistas dos noticiários locais. 
Data de divulgação da entrevista: 23 de abril de 2013 (trecho 1) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=23413 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Entrevista realizada no ato de abertura do início das obras da Praça 9 de 
Julho. Estavam presentes não apenas a Secretaria de Comunicação, mas também outros 
profissionais do jornalismo local. O entrevistado fez referência várias vezes a “percalços”, 
a uma “burocracia” e a uma “questão ambiental” que atrapalhou o início das obras. 
Neste caso, o entrevistado está fazendo referência a ação movida pelo Ministério Público 
que embargou o início das obras de um projeto anterior ao que foi de fato executado. 
Para tal, o Ministério Público alegou que o projeto anteriormente proposto destruía 
elementos urbanísticos de valor patrimonial, muito especificamente fazendo referência a 
retirada das pedras portuguesas, que compõe o projeto urbano da Praça 9 de Julho 
desde os anos 1940. 
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Este é apenas o primeiro trecho da entrevista. A transcrição do restante se encontra no 
próximo arquivo de transcrição. Por isso, esta transcrição termina apenas com o fim da 
gravação, e não com o fim da entrevista. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistador 1: Prefeito, hoje um anúncio importante, finalmente o início das obras da 
revitalização da Praça 9 de Julho. 

Entrevistado: Importante, um momento muito importante para todos os prudentinos. Apesar 
de todos os percalços, da demora, algumas definições com relação ao projeto.... Enfim. Mas 
o importante é que fizemos a licitação, estamos hoje então já expedindo a ordem de serviço 
e hoje devem começar então os serviços complementando a reforma que nós havíamos 
programado em conjunto com o Calçadão. O Calçadão ficou pronto primeiro, uma grande 
obra, e agora nós vamos revitalizar a Praça 9 de Julho, fazendo então um grande complexo 
para as pessoas se sentirem melhor. O coração de Prudente funciona aqui. É isso que nós 
queremos. 

Entrevistador 2: Essa obra já era para ter acabado, não é, Prefeito? 

Entrevistado: Essa obra já era para estar entregue. Infelizmente, nós ainda temos algumas 
questões burocráticas dentro do nosso país. Às vezes, as pessoas cobram muito da burocracia 
do poder público. Talvez o nosso país poderia ser muito mais produtivo se não existisse tanta 
burocracia. E muitas vezes essa burocracia, essas informações, não chegam até a população. 
Então, muitas vezes a população talvez confunda, ache que é um descaso do poder público. 
Mas não. Aqui nós podemos citar realmente que houve uma burocracia muito grande. 
Enquanto 70 queriam ajudar, 30 queriam atrapalhar. O mais importante é que os 70 venceram 
e venceu a população prudentina. Então hoje nós vamos dar início a uma obra que já era 
para estar pronta. 

Entrevistador 3: Prefeito, em relação aos ambulantes e aos próprios idosos que costumam vir 
aqui todos os dias. Eles precisarão ser realocados? Como que está essa situação? 

Entrevistado: Nós vamos ver. Agora, o progresso é isso. Nós não temos condições e não 
vamos permitir mesmo que.... Até por uma questão de segurança. A construtora não tem 
como executar a obra com essas pessoas utilizando o espaço onde vai ser feita a reforma. 
Então os outros secretários vão tentar um espaço alternativo, até que depois eles possam 
voltar definitivamente. Mas não tem como executar a obra com eles aqui dentro. 

Entrevistador 1: O senhor citou aqui alguns problemas e é até importante a gente informar a 
população sobre a questão ambiental, que acabou atrapalhando o andamento dessa obra. 

Entrevistado: Vamos ser bem claro: aqui não se entrava em acordo. Por que não se entrava 
em acordo aqui? Porque aqui existiam quatro partes envolvidas. 

[Fim da gravação] 

PESQUISA MESTRADO 
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Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 
espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 

Presidente Prudente/SP 
ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 

Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadores: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente e 
demais jornalistas dos noticiários locais. 
Data de divulgação da entrevista: 23 de abril de 2013 (trecho 2) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=23413 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: A entrevista aqui transcrita (trecho 2) dá continuidade a entrevista anterior 
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pensando”. Tal referência diz respeito a reinvindicações feitas por docentes da 
Universidade Estadual Paulista quanto a necessidade de preservação de elementos de 
valor patrimonial presentes na Praça 9 de Julho. Muito especificamente o piso de petit 
pavé de pedras portuguesas presente na praça desde a década de 1940. 

 

[Início da gravação] 

Entrevistado: Vamos ser bem claro: aqui não se entrava em acordo. Por que não se entrava 
em acordo aqui? Porque aqui existiam quatro partes envolvidas. Prefeitura uma parte. 
Segunda parte seria o Ministério Público em relação à acessibilidade. O outro o Ministério 
Público em relação à preservação do patrimônio público. E a outra os técnicos da UNESP 
[Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente]. Quer dizer, são quatro 
cabeças diferentes pensando. Muitos focados só nesse sentido. Alguns davam palpite e iam 
para a Europa. Então a Prefeitura e os outros poderes tinham que ficar esperando essas 
pessoas voltarem de viagem. Não estavam a serviço, quer dizer, não eram remunerados para 
executar esse serviço, mas são burocracias. Quando você põe muita gente para dar palpite, 
acontece isso. O mais importante de tudo é que se chegou a um denominador comum e 
vamos reformar a praça e vamos entregá-la a população. 

Entrevistador 1: Qual o prazo de entrega, Prefeito? 

Entrevistado: Prazo de entrega são sete meses. Nós já temos conversado com a construtora 
que venceu a licitação. Porque nós queremos que a Praça 9 de Julho esteja pronta antes do 
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período de Natal. No começo de dezembro nós queremos estar entregando a Praça 9 de 
Julho à população. 

Entrevistador 2: Qual o valor do investimento? 

Entrevistado: Investimento R$1.800.000,00. Recursos próprios, todos provenientes dos 
impostos que os prudentinos pagam. 

Entrevistador 1: E é por etapa então. 

Entrevistado: Em etapas. Sete meses de cronograma. Mas o cercamento da praça em si ela 
vai ser na sua totalidade. Os moradores, os munícipes prudentinos infelizmente vão ficar esses 
sete meses sem o convívio de poder adentrar ao espaço da praça, até por uma questão de 
segurança. 

Entrevistador 1: Os aposentados jogando truco aí também vai ter que cancelar. 

Entrevistado: Não tem como ficar. Nós vamos tentar aí alguma solução, algum deslocamento 
aí para o Parque de Uso Múltiplo. Enfim, algum lugar, mas aqui não tem condições de fazer. 
Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 

Entrevistador 2: Os ambulantes voltam depois para cá? 

Entrevistado: Nós vamos avaliar. Isso aí existe um acordo com o Ministério Público. Eu não 
estou acima da lei. Eu posso até ter vontade de colocar os ambulantes onde eles queiram. 
Agora eu tenho que seguir também a lei. Eu estou aqui para cumprir a lei. 

Entrevistador 1: E os banheiros? 

Entrevistado: Os banheiros nós vamos reformar, nós vamos de uma maneira decente. Agora, 
nós precisamos ter uma conscientização muito grande. Eu vejo com muita tristeza quando a 
gente começa a falar em demolição de banheiros. Para você ter uma ideia: nós demolimos o 
da Praça da Vila Marcondes, uma grande chance de demolir o do Ana Jacinta.... Por quê? 
Porque parte da população, os vândalos, eles não preservam. E nós não vamos ficar jogando 
dinheiro do povo prudentino fora. Então se eles não utilizam, melhor tirar e nós vamos utilizar 
esses recursos em outros lugares. 

[Fim da entrevista] 
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Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Rogério Alessi 
Instituição: Secretaria de Tecnologia da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 26 de setembro de 2013 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25233 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: A partir de agora a gente já está fazendo os primeiros testes para disponibilizar 
sinal de internet gratuito na Praça 9 de Julho com a expectativa de poder entregar esse 
serviço juntamente com as reformas que estão sendo feitas. Você sabe que estas reformas 
que a praça está sofrendo, a expectativa é que as obras sejam entregues até o final do ano, 
e a gente também acredita que na inauguração o sinal da internet já esteja funcionando, já 
esteja disponível para que as pessoas possam utilizar esse serviço já com a praça toda 
remodelada. Ali no centro muitas pessoas circulam, muitas pessoas trabalham ali e nem todas 
vão para a casa almoçar. Normalmente ficam circulando, aproveitam para fazer compras, para 
poder passear, para poder se distrair. E o grande objetivo é permitir que essas pessoas 
possam se conectar à internet, usar as redes sociais, ver e-mails, entretenimento, lazer, 
buscas, pesquisas, enfim. E além disso, usar esses espaços. Porque a gente tem percebido 
que, depois das 18h, o movimento cai muito na região central como um todo e a gente 
espera com isso também atrair moradores que moram aqui na região, no [bairro do] Bosque, 
ou até mesmo aqui na região da Zona Leste e perto do Parque de Uso Múltiplo para que 
possam frequentar também a praça, que vai ficar muito bonita. Já está ficando muito bonita, 
estive lá acompanhando as obras. E com esse serviço a gente espera que o número de 
pessoas que frequentam a praça aumente. E isso deixa a gente satisfeito, porque percebe 
que a comunidade está usufruindo desse benefício. 

[Fim da entrevista] 
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Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Entrevista concedida no ato da entrega do novo projeto para a Praça 9 de 
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[Início da entrevista] 

Entrevistador: Prefeito, mais uma obra entregue aqui em Presidente Prudente, agora na Praça 
9 de Julho? Bom dia. 

Entrevistado: Bom dia, aos ouvintes. Um compromisso que nós fizemos com a população, 
houve alguns imprevistos em relação ao projeto, mas estamos entregando a praça hoje. Uma 
obra muito bonita, que vem de uma das etapas do projeto de reurbanização do centro da 
cidade. Fizemos em uma primeira etapa o Calçadão, agora a Praça 9 de Julho, e temos um 
projeto no papel para até o final do nosso mandato recapearmos todas as vias da área central 
da cidade. 

Entrevistador: Prefeito, o banheiro aqui [da Praça 9 de Julho] ficou parecendo um banheiro 
de um shopping, heim? 

Entrevistado: Nós temos que tentar, ao menos, oferecer conforto para a população. Eu 
sempre falo que o Calçadão de Presidente Prudente é um “shopping à céu aberto”. E como 
shopping, as instalações tem que se adequadas, tem que ser de primeira linha. Espero só 
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que a população ajude a manter esse lugar, porque aqui os recursos que foram deslocados 
para essa obra são recursos próprios. São recursos dos impostos dos contribuintes 
prudentinos. Das pessoas que muitas vezes se abdicam de alguma coisa na sua casa para 
poder pagar os seus impostos em dia. Então aqui é um dinheiro da população. 

Entrevistador: Prefeito, aqui também tem o postinho policial. Quando que vai ser inaugurado 
o postinho? 

Entrevistado: O posto vai ser entregue de imediato. Nós já fizemos de comum acordo com a 
Polícia Militar. Nós tínhamos algumas questões de vazamento, infiltração.... Foi totalmente 
reformado também em cima do que a Polícia Militar desejava. Demos segurança para a 
população, acho que isso é o importante.  

Entrevistador: Quanto que foi investido aqui na Praça 9 de Julho? 

Entrevistado: Nós tínhamos um orçamento prévio de R$1.900.000,00 e na licitação ganhou 
uma empresa por R$1.700.000,00, dando um desconto de 15%. Então foi uma obra que saiu 
menos do que o previsto para o Município.  

Entrevistador: Prefeito, quanto ao Parque do Povo. O Parque do Povo vai ser também 
revitalizado? 

Entrevistado: Nós temos uma emenda do Deputado [Estadual] [Mauro] Bragato, de um 
milhão [de reais]. Quando da última vinda do Governador aqui ele nos prometeu, ele esteve 
aqui no Parque do Povo, ele nos prometeu mais dois milhões de reais. Ou seja, três milhões 
de reais. Nós vamos fazer toda uma adaptação, toda a troca das calçadas do Parque do Povo. 
Tanto externa quanto internamente. E queremos fazer um grande projeto de paisagismo. Na 
verdade, não é só plantar árvores, nós queremos um paisagismo no Parque do Povo. Levando 
muito verde.... O Parque do Povo é o cartão postal da cidade. Então nós queremos dar um 
novo visual para aquele local. 

[Fim da gravação] 
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Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: A entrevista aqui transcrita (trecho 2) dá continuidade a entrevista anterior 
(trecho 1). Por isso essa transcrição começa com o “início da gravação” e não com o 
“início da entrevista”. Esta entrevista foi realizada no ato de entrega do novo projeto da 
Praça 9 de Julho de Presidente Prudente, que contou com a cobertura do jornalismo 
local. O entrevistado faz referência à “Atividade Delegada” se referindo ao Programa 
“Operação Delegada”, realizada por meio de um convênio entre Prefeituras e o Governo 
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em uma das calçadas da Praça 9 de Julho e, com o projeto, foi realocado para a Praça 
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[Início da gravação] 

Entrevistador 1: A Prefeitura de Presidente Prudente gasta milhões com o vandalismo aqui 
em Presidente Prudente. Com a Atividade Delegada isso vai ajudar bastante? Ou seja, 
policiais trabalhando durante 24h aqui em Presidente Prudente? 

Entrevistado: O primeiro local que nós temos interesse e vamos solicitar para que seja feito 
esse serviço é a Rodoviária [de Presidente Prudente]. A rodoviária passa a contar com 
policiamento 24h. Nós temos intenção também de deixar no Parque do Povo. Até porque 
nós temos a intenção de reformar esses banheiros no Parque do Povo. Mais uma tentativa de 
deixar aquele local com um aspecto bonito. E também aqui na Praça [9 de Julho]. Então a 
Atividade Delegada é uma somatória de esforços ao Município. Ou seja, se nós não 
tivéssemos esses gastos com depredação, com vandalismo, nós poderíamos estar fazendo 
outras obras e outras atividades sociais para a população. 

Entrevistador 2: Prefeito, estamos ao vivo na Rádio Prudente 1.070 Jovem Pan. O que muda 
na Praça 9 de Julho? Ou na realidade as características foram preservadas? 

Entrevistado: É até boa a sua pergunta. Então vamos imaginar o seguinte: aqui na Praça 9 de 
Julho, como ela estava com o tapume, era uma obra que estava cercada, ela voltou a sua 
estaca zero, à terra. As pedras portuguesas, que foram uma exigência do Ministério Público, 
para preservar o patrimônio histórico, essas pedras foram assentadas em cima de uma laje 
de concreto de mais de oito centímetros de espessura, justamente no sentido para que ela 
não se solte mais. Foi feita a reforma da fonte, a iluminação em led, foi feita toda a instalação 
da fibra ótica para a internet sem fio. Talvez esse seja um dos únicos locais do Estado de São 
Paulo que o usuário vai sentar em um banco e vai ter uma tomada para ele poder se conectar 
com o mundo. Fizemos a reforma do banheiro “todinha” em granito e porcelanato. Enfim, a 
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parte de paisagismo, fizemos a reforma da base da Política Militar. Uma obra [fazendo 
referência a Praça 9 de Julho] que, em um primeiro momento, foi orçada em R$1.900.000,00 
e a empresa que ganhou essa obra ganhou a um valor de R$1.700.000,00. Então faz parte 
do projeto de reurbanização do centro da cidade. Em uma primeira etapa nós fizemos o 
Calçadão, agora nós estamos entregando a Praça 9 de Julho. E temos, se Deus quiser e Deus 
nos permitir, até o final do nosso mandato nós vamos recapear todo o quadrilátero central 
da cidade. 

Entrevistador 2: E os pontos de ônibus? 

Entrevistado: Foi deslocado. Até porque nós tínhamos esse pedido que a Praça [9 de Julho] 
voltasse a ter o projeto original da década de 1940. Então o ponto de ônibus foi deslocado 
para um outro local. 

Entrevistador 2: Muito obrigada pelas informações. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 
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Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Francisco Batista Leopoldo Júnior 
Instituição: Polícia Militar (CPI-8) 
Cargo/atribuição: Coronel e Comandante 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 10 de janeiro de 2014 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=26277 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
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Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
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Coronel da Polícia Militar no ato da entrega do posto policial da Polícia Militar localizado 
na Praça 9 de Julho.   
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[Início da entrevista] 

Entrevistado: Bom dia a todos. Uma saudação à nossa sociedade que se faz aqui presente. 
Um evento talvez simples, pela inauguração de uma sede. Mas que ganha uma grandiosidade 
pela presença das pessoas aqui. O nosso prefeito, “Tupã”, nosso vice-prefeito, Marcos Vinha. 
Os secretários aqui presentes.... Nossos vereadores.... Acho que eu poderia fazer uma sessão 
aqui pelas presenças marcantes. Nosso deputado, Ed Tomas. Nossos oficiais, praças... A 
comunidade aqui presente pelos nossos representantes de bairro. Isso sim mostra a 
grandiosidade desse evento. Eu guardei uma frase de um empresário americano que fundou 
a HP [Hewlett-Packard Company] que diz que todos nós trabalhadores, todos nós 
funcionários, queremos realizar um bom trabalho. Basta que tenhamos um ambiente bom 
para isso. E hoje os nossos policiais militares tem um ambiente extraordinário. Para prestar 
um serviço da mesma forma. Para a nossa sociedade. A Polícia Militar, como toda instituição, 
ela existe para a sociedade. E hoje, através do nosso “sub” Monteiro, representante mais 
próximo da sociedade aqui no centro, nós temos a possibilidade de prestar serviços de 
excepcional qualidade à população de [Presidente] Prudente e região. Os critérios de 
visibilidade, de acessibilidade, aqui são fantásticos. Poucas cidades tem uma base da Política 
Militar, um órgão da PM [Polícia Militar], tão bem posicionado para atender a população. E 
aqui os nossos agradecimentos ao poder público Municipal, na figura do Prefeito, dos seus 
secretários.... Por proporcionar a PM [Polícia Militar] a possibilidade de participar desse 
momento marcante de [Presidente] Prudente e região. A nossa região está passando por uma 
transformação visível. E a Política Militar tem hoje a oportunidade de participar desse 
processo. O desenvolvimento da nossa região é notório. E a política militar tem a 
oportunidade de participar desse momento festivo. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, 
afirmar o proposito da Política Militar de estar sempre trabalhando pela melhoria da 
qualidade dos nossos serviços. Não é à toa que [Presidente] Prudente tem os melhores 
indicadores do Estado de São Paulo. E se São Paulo tem os melhores indicadores criminais 
do Brasil, nós temos a nossa região em um dos melhores lugares do Brasil no quesito 
segurança pública. E qual a justificativa para isso? A nossa região é distante, ainda é acanhada 
comparada a outras regiões. Nós temos presídios, nós temos os “Sem Terra” [referência aos 
integrantes do Movimento Sem Terras], nós temos fronteiras com países produtores e 
fornecedores de drogas e de armas. Qual o segredo para a nossa região ser uma das 
melhores do Estado e uma das melhores do Brasil? É essa integração. Aqui eu estou vendo 
autoridades do executivo, do legislativo, nossos secretários e a nossa comunidade. Esse é o 
segredo da nossa região. Vamos incentivar essa participação para que a nossa região cresça 
cada vez mais com qualidade para todos. Muito obrigada. 

[Fim da entrevista] 
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PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 10 de janeiro de 2014 (trecho 1) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=26277 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Essa entrevista transcrita é, na verdade, o pronunciamento do então 
Prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” no ato de entrega da base da Polícia Militar 
localizada na Praça 9 de Julho de Presidente Prudente. Esta transcrição faz parte apenas 
do primeiro trecho do pronunciamento, que terá continuidade na próxima ficha de 
transcrição. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Bom dia a todos e a todas. Eu queria saldar, na pessoa do Coronel Leopoldo, 
toda a Polícia Militar aqui presente. Queria saldar o nosso deputado Ed Tomas, o Vice-
Prefeito, Marcos Vinha, os nossos vereadores, o “Zé do Gato”, o Ivan, a “Dona Elsa do Gás”, 
o “Cidão”, o Demerson, o Natanal Gonzaga, o “Café”. Enfim, grandes parceiros da 
Prefeitura, do Executivo, e também responsáveis por este ato que nós estamos aqui fazendo 
hoje. Saldar também o vereador Adilson Silgueiro.... Lembrar também os nossos funcionários. 
Eu queria cumprimentar todos os funcionários, todos os secretários, mas eu queria 
cumprimenta-los nas pessoas dos nossos funcionários da Semav [Secretaria Municipal de 
Assuntos Viários e Cooperação em Segurança Pública], que também fazem segurança no 
trânsito, que são pessoas dedicadas a essa função, na figura do secretário Busquê. Eu vou 
ser bem breve. Isso daqui foi um projeto concebido através da Secretaria de Planejamento, 
do Secretário Laércio [Laércio Alcântara] junto com o arquiteto Maurício [Maurício Fernandes], 
e nós estávamos então nesse dia finalizando a reforma, a ampliação, a modificação do centro 
com esta entrega da base da Polícia Militar. Eu tive o privilégio de, em 1991, como Secretário 
de Obras, entregar o antigo prédio aqui. Quando foi desocupado pelo “Jardineiro” [um 
antigo café], foi transformado em uma base. Voltamos hoje aqui para entregar esse prédio 
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dentro do mínimo que a Prefeitura poderia fazer. Esse prédio que nós estamos entregando 
hoje, isso é um investimento que nós estamos fazendo. Nós vivemos em um país livre. Cada 
um tem uma posição, cada um tem uma ideia, cada um tem uma sugestão. Durante os quatro 
anos que nós passamos a frente do Executivo, e agora, encerrando em dezembro o quinto 
ano, eu e o Marcos sempre fomos muito cobrados e isso virou um mote de campanha da 
eleição passada, onde se falava, e eu não tenho nada contra os municípios que possuem, 
respeito. Que virava mote de campanha porque não se implantava em Presidente Prudente 
a Guarda Municipal. 

[Fim da gravação] 

 

PESQUISA MESTRADO 
Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 

espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 
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Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Milton Carlos de Mello “Tupã” 
Instituição: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Cargo/atribuição: Ex-Prefeito de Pres. Prudente 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 10 de janeiro de 2014 (trecho 2) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=26277 
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Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 
Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 
Observações: Essa entrevista transcrita é, na verdade, o pronunciamento do então 
Prefeito Milton Carlos de Mello “Tupã” no ato de entrega da base da Polícia Militar 
localizada na Praça 9 de Julho de Presidente Prudente. Esta transcrição (trecho 2) da 
continuidade ao primeiro trecho do pronunciamento (trecho 1), já iniciado na ficha 
anterior. 

 

[Início da gravação] 

Entrevistado: Isso foi um assunto que eu nunca hesitei em responder e nunca pensei duas 
vezes. Que, se Deus me permitisse e se nós fossemos guindado ao cargo de prefeito, nós 
continuaríamos com a mesma posição do primeiro mandato. Nossa cidade não precisa de 
Guarda Municipal. Nossa cidade é uma cidade segura, onde a Polícia Militar faz um trabalho 
de excelência. Excelência. Estão aí os índices para todo mundo ver. Então, eu, primeiro, como 
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cidadão comum, confio muito no trabalho de vocês. Não tenho a menor queixa como 
cidadão comum para falar sobre segurança. Vocês trazem respeito. Vocês são pessoas do 
bem. São pessoas que praticam a solidariedade. Muitas vezes quando não são voluntários.... 
Ajudam o povo prudentino. Bem como o Corpo de Bombeiros. Então, nós, aqui em 
Presidente Prudente, podemos falar que nós temos uma Polícia Militar e que nós somos 
privilegiados. Para encerrar eu gostaria de assinar embaixo, me permita, Coronel Leopoldo, 
do que o senhor falou aqui. Nossa cidade dá uma demonstração para todos os outros 
Municípios do Estado de como se deve portar o homem público e a comunidade. Nós temos 
treze vereadores, vários secretários, temos os dois deputados. Se jogar esse povo dentro de 
uma urna, cada um pertencente a uma sigla partidária. Mas na hora que se fala do povo 
prudentino, existe uma união muito grande. E essa demonstração é que nós estamos dando. 
Mas, além de nós que somos homens públicos, nós contamos também com a comunidade, 
como o senhor falou. Os comerciantes que produzem a riqueza dessa cidade. Que geram 
empregos nessa cidade. As pessoas de bem, como as pessoas que voluntariamente se 
propõe a presidir o “Consegue”. São pessoas o que? Que querem o bem da população. 
Podem existir, existem opiniões divergentes? Existem opiniões. Nós vivemos em uma 
democracia. Mas a maior parte, a grande maioria do cidadão de bem de Presidente Prudente, 
na hora que está em jogo a nossa cidade e a nossa população, dá essa demonstração de 
civismo e de como deve se comportar o cidadão. O ser humano. Então, meus parabéns, 
Coronel Leopoldo, pelas suas palavras. A vocês todos, sem distinção, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. Nós, prudentinos, confiamos muito no trabalho de vocês. Um bom dia 
a todos e fiquem todos com Deus. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
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Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: O objetivo principal é o programa que o Prefeito está fazendo de uma revitalização 
do centro da cidade. Que contempla a reforma do Calçadão, a revitalização da Praça 9 de Julho, 
recapeamentos, e nós vamos para fase agora de fazer o trabalho da Praça da Vila Marcondes. No 
que compete a praça, não a parte da igreja, deixar bem claro. Que muitas vezes as pessoas estão 
achando que a gente vai reformar até a igreja. A parte onde está a praça hoje ela está totalmente 
abandonada. Nós vamos fazer uma grande revitalização lá. Padronizando no mesmo padrão do 
Calçadão e da Praça 9 de Julho. Vamos melhorar a iluminação, acertar a acessibilidade, melhorar 
as áreas verdes. E temos também muita reclamação com relação a mendicância que fica debaixo 
do viaduto. Nós vamos dar uma reordenada naquela questão. Portanto, nós vamos deixar a praça 
totalmente revitalizada para a população que mora ali, que já é um pessoal mais idoso, poder 
utilizar. A gente tem uma população de rua relativamente pequena, mas infelizmente a gente 
sempre tem a questão do pessoal do crack, que eles vão se mudando.... Por exemplo, quando 
tinha a Praça 9 de Julho sem reformar ainda, eles nadavam, lavavam roupa, na fonte luminosa, 
por exemplo. Então, eles vão mudando de local. Neste momento, eles estão lá debaixo do 
viaduto. Com bastante reclamação, a Prefeitura vai dar uma ordenada. A Prefeitura dispõe de 
casas, casas de abrigo, casas de passagem para essa população, mas tem todo um trabalho de 
serviço social que está sendo feito. E também temos a reclamação da população da Vila 
Marcondes, que se sente constrangida. 

[Fim da entrevista] 

 

PESQUISA MESTRADO 
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espaço urbano e suas implicações nos projetos de revitalização da área central de 
Presidente Prudente/SP 

ENTREVISTAS COM AGENTES PÚBLICOS 
Cidade: Presidente Prudente 
Entrevistado: Rogério Alessi 
Instituição: Secretaria de Tecnologia da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Cargo/atribuição: Secretário da Pasta 
Entrevistadora: Secretaria de Comunicação da Pref. Municipal de Pres. Prudente 
Data de divulgação da entrevista: 23 de julho de 2014 (trecho 1) 
Link onde a entrevista foi disponibilizada: 
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=28075 
Data do acesso: 08 de novembro de 2020 
Gravada: (X) sim (  ) não 
Transcrita: (X) sim (  ) não  
Sigilo do nome do entrevistado: (  ) sim (X) não 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: (  ) sim (X) não 



 295 

Lembrando que, no caso desta e de outras entrevistas realizadas pela própria Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, não foi necessário obter a assinatura do 
entrevistado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que estas entrevistas foram 
divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Bom dia. Bom, tudo começou ali no Parque do Povo, no início do governo do 
prefeito “Tupã”, onde a gente construiu um quiosque para possibilitar o acesso a internet 
das pessoas. Você sabe que o Parque do Povo é o nosso cartão postal, muita gente 
frequenta, muita gente usa para fazer caminhadas. E o prefeito Tupã pediu para que cada 
Secretaria desenvolvesse um projeto e nós apresentamos para o prefeito o projeto de 
internet Wi-Fi. E ele prontamente autorizou e preparou todas as condições para que ele 
pudesse ser viabilizado. E desde então tem sido um sucesso. A cada três ou quatro meses a 
gente tem disponibilizado um ponto a mais e nós já temos hoje funcionando cerca de 20 
pontos de Internet Wi-Fi gratuitos para a população e até o final desse ano a gente espera 
concluir mais seis pontos que foram determinados pelo prefeito para poder atender a 
população de diversos bairros aqui de [Presidente] Prudente. Esses seis novos pontos, eles 
obedecem a dois critérios: o critério técnico de possibilidade e o critério de viabilidade, de 
acordo com o número de habitantes daquela região, de acordo com a carência de sinal.... 
Então, por exemplo, os moradores lá do Ana Jacinta [bairro localizado na região sudoeste de 
Presidente Prudente], que há um tempo atrás reclamavam muito a questão de ter acesso a 
internet. Então nós conseguimos disponibilizar lá um quiosque na Praça da Juventude. Os 
distritos também, que são bairros afastados.... Para você ter uma ideia, hoje a gente consegue 
levar internet até o bairro de Ameliópolis, são mais de 50 km. Nem a empresa de telefonia 
consegue levar esse recurso. Então os moradores simplesmente não tinham acesso a essa 
tecnologia e hoje eles têm. Todos os distritos. Também no Morada do Sol [bairro localizado 
na região nordeste de Presidente Prudente], no Brasil Novo.... Ou seja, toda a zona norte ali 
já está praticamente coberta com o sinal de Wi-Fi. Porque a gente entende que é uma 
população que está mais distante do centro, que tem uma dificuldade técnica bastante 
grande para ter acesso a internet e é uma população mais carente que precisa desse recurso. 
Porque ajuda no lazer, no entretenimento, no estudo, na busca de emprego, na 
qualificação.... É uma forma da gente também atrair essa população para as praças para que 
elas nos ajudem a cuidar desses espaços públicos.  

[Fim da entrevista] 
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divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal e são de acesso público à população. 

 

[Início da entrevista] 

Entrevistado: Hoje nós temos funcionando internet Wi-Fi lá no Parque do Povo, ao lado do 
Centro da Juventude, nós temos no Parque de Uso Múltiplo, na Rodoviária, ali no Caetano 
Peretti, na Praça São Judas, que fica na Rua Coronel Albino. Também temos lá na Praça da 
Cohab, na Praça do Ana Jacinta, no Estágio Prudentão em dia de eventos, nos bairros de 
Ameliópolis, Brasil Novo, Floresta do Sul, Montalvão, Eneida. Também no Morada do Sol foi 
implantado ali na praça do meio do bairro. Aqui na Prefeitura Municipal também, para os 
contribuintes que vierem para serem atendidos, também podem usar esse recurso enquanto 
aguardam. No Centro Cultural Matarazzo, além do laboratório [de informática] bastante 
grande, a gente tem espaço de internet no interior e também no exterior. Lá no bairro do 
Ana Jacinta, nós temos dois pontos. Na Praça 9 de Julho, aqui no centro da cidade. E lá na 
Cidade da Criança, tanto no Parque Aquático como no Parque Ecológico. E o último ponto 
inaugurado recentemente foi ali na Praça CEU, na zona leste, na Rua Tancredo Neves. 

Entrevistador: E até o final de 2014, aonde ainda tem previsão para que sejam instalados 
novos pontos de internet Wi-Fi? 

Entrevistado: Nós temos mais seis pontos que já foram determinados e autorizados pelo 
prefeito “Tupã”, que é lá na Praça do Umberto Salvador, que está sendo construído uma 
praça bastante grande que vai receber uma série de investimentos. O Ginásio de Esportes 
da Vila Iti, nós vamos ter sinal de Wi-Fi. E vamos contar também com laboratório de 
informática para uso da comunidade. Então quem mora na nas imediações da zona leste, da 
Vila Iti. O Balneário da Amizade, você sabe que nós estamos fazendo um investimento 
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bastante forte lá na revitalização. Então o Balneário também vai ter sinal de Wi-Fi. A Praça 
Raposo Tavares, a gente já recebeu muitos pedidos ali dos moradores. Lá no Condomínio 
do João Domingos Netto, são mais de mil casas que estão sendo entregues. Então é um 
condomínio que também vai ser atendido. E no Mario Amato, que é um bairro bastante 
grande que também fica distante da cidade, o prefeito pediu para a gente dar uma atenção 
especial para esses moradores, principalmente para os moradores que estão mais distantes 
do centro, que tem mais dificuldade. Então a gente espera que até o final do ano todos esses 
seis novos pontos estejam funcionando. 

[Fim da entrevista] 
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COMPROVANTE DE SUBMISSÃO NA PLATAFORMA BRASIL 
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USP - ESCOLA DE ARTES,
CIÊNCIAS E HUMANIDADES
DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO - EACH/USP

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO

Título da Pesquisa: Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a
produção do espaço urbano e suas implicações no "projeto de revitalização" da
área central de Presidente Prudente/SP.

Pesquisador: BARBARA POZZA SCUDELLER

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Versão: 1
CAAE: 18487719.5.0000.5390

DADOS DO COMPROVANTE

Número do Comprovante: 096643/2019

          Informamos que o projeto Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a
produção do espaço urbano e suas implicações no "projeto de revitalização" da área central de Presidente
Prudente/SP. que tem como pesquisador responsável BARBARA POZZA SCUDELLER, foi recebido para
análise ética no CEP USP - Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo -
EACH/USP em 06/08/2019 às 11:45.

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Patrocionador Principal: Financiamento Próprio

03.828-000

(11)3091-1046 E-mail: cep-each@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Arlindo Béttio, nº 1000
Ermelino Matarazzo

UF: Município:SP SAO PAULO
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USP - ESCOLA DE ARTES,
CIÊNCIAS E HUMANIDADES
DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO - EACH/USP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do
espaço urbano e suas implicações no "projeto de revitalização" da área central de
Presidente Prudente/SP.

BARBARA POZZA SCUDELLER

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

1
18487719.5.0000.5390

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.517.523

DADOS DO PARECER

Trata-se de projeto de pesquisa de mestrado, que visa analisar em que medida as dinâmicas
socioeconômicas influenciaram as ações do poder público municipal no que diz respeito a produção do
espaço urbano do centro de Presidente Prudente, a partir do contexto de facilidade de acesso ao crédito e
consequente aumento do consumo proporcionados pelas políticas públicas do governo de Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011).

Apresentação do Projeto:

Compreender em que medida as lógicas econômicas implementadas a partir do governo de Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) podem ser tomadas como referência para contextualizar, explicar e analisar os
projetos de revitalização dos espaços públicos da área central de Presidente Prudente/SP.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos: Por se tratar de uma pesquisa na área das Ciências Sociais Aplicadas, relativa à subárea da
Arquitetura e Urbanismo que não envolve um estudo de caso clínico, declara-se que não estão envolvidos
riscos à saúde física e psíquica de seus participantes. Mesmo assim, a elaboração das perguntas será feita
com o cuidado de impedir constrangimentos quanto ao ato de resposta dos

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

03.828-000

(11)3091-1046 E-mail: cep-each@usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Arlindo Béttio, nº 1000
Ermelino Matarazzo

UF: Município:SP SAO PAULO

Página 01 de  03
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
______________________________________________________________________ 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a 
produção do espaço urbano e suas implicações no 'projeto de revitalização' da área central 
de Presidente Prudente/SP” (Projeto de pesquisa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, 
Área de Concentração de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, desenvolvido no 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, campus São Carlos, sob 
orientação do Prof. Dr. Manoel Rodrigues Alves) 

Pesquisadora Responsável: Bárbara Pozza Scudeller 

Nome do participante da pesquisa:  

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
“Espaços públicos e consumo: os impactos das lógicas econômicas sob a produção do 
espaço urbano e suas implicações no projeto de revitalização da área central de Presidente 
Prudente/SP”, de responsabilidade da pesquisadora Bárbara Pozza Scudeller. Leia 
cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você (participante) e a 
outra ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

1. O trabalho tem por finalidade a compreensão das transformações espaciais que os 
espaços públicos da área central de Presidente Prudente/SP têm passado a partir dos 
anos de 2010. A realização de entrevistas com agentes públicos do município se faz 
necessário para que se possa entender melhor as intencionalidades da Prefeitura 
Municipal em empreender os projetos de revitalização do Calçadão, da Praça 9 de Julho 
e da Praça da Bandeira. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em conceder, gratuitamente, uma 
entrevista, a qual será semiestruturada (baseada em questões previamente definidas pela 
pesquisadora além da possibilidade de inclusão de outras questões no decorrer da 
entrevista), que será registrada em áudio e transcrita para fins de análise na dissertação 
da referida pesquisadora. As entrevistas serão realizadas unicamente pela própria 
pesquisadora e as perguntas dizem respeito sobretudo aos projetos de revitalização da 
área central de Presidente Prudente/SP e suas possíveis relações com políticas 
públicas/econômicas do Município. 

3. Durante a execução da pesquisa atesta-se a possibilidade de riscos psicológicos mínimos, 
tendo em vista que se trata de uma pesquisa da grande área de Ciências Sociais 
Aplicadas, na subárea da Arquitetura e do Urbanismo que não envolve estudos clínicos, 
visto que os sujeitos os quais almeja-se entrevistar serão submetidos apenas a uma 
entrevista. Mesmo assim, assume-se a responsabilidade e o cuidado do pesquisador na 
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elaboração do conteúdo e no modo de aplicação, a fim de não promover 
constrangimentos ao sujeito quanto ao ato de resposta ao questionário, de modo a evitar 
qualquer possibilidade de danos à dimensão moral, intelectual, social, cultural ou 
espiritual do ser humano, conforme Resolução Nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde.  

4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para a compreensão das transformações 
espaciais aos quais os espaços públicos da área central de Presidente Prudente/SP tem 
passado na última década, bem como as suas possíveis relações com políticas 
públicas/econômicas do Município. 

5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de aproximadamente 30min em 
um único dia, apenas o tempo necessário para que a pesquisadora possa entrevistar-me.  

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei 
qualquer prejuízo. 

7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a 
pagar, por minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente 
da participação na pesquisa, serei ressarcido. 

8. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente de minha participação no estudo, 
poderei ser compensado conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. 

9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu 
desejar terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o 
estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois 
da minha participação. 

10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins 
desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados. 

11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Bárbara Pozza Scudeller, 
pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: (18)99116-6380, e-mail: 
barbara.scudeller@usp.br.  

12. Informa-se que a presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - EACH/USP, o 
qual localiza-se no seguinte endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 Ermelino Matarazzo, 
Prédio I1, Sala T14, São Paulo – SP, CEP: 03828-000, telefone para contato: (11) 3091-
1046, e-mail para contato: cep-each@usp.br. 

  

Eu, __________________________________________, RG nº ________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Presidente Prudente, _____ de ___________________ de 20____. 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante 

______________________________________________________ 

Bárbara Pozza Scudeller (responsável por obter o consentimento) 
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