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Talvez o interesse em estudar o espaço urbano tenha cunho pessoal, com raízes na

minha experiência infanto-juvenil na periferia pobre de Brasília, as cidades satélites.

Ali, para a população de baixa renda, foram reservadas áreas distantes até 42

quilômetros do núcleo urbano principal. O sentimento de exclusão sempre permeou

meu imaginário, nesse período de minha vida. O Plano Piloto era para mim um espaço

distante, que jamais, nunca seria acessível, pois estávamos “apartados” espacial e

socialmente. Essa exclusão era por mim sentida de todas as formas; as pessoas me

perguntavam em que lugar eu residia, eu lhes respondia e, espantosamente, me diziam

que eu não morava em Brasília.

Quando eu e minha família percorríamos as ruas de Brasília a passeio (entenda-se aqui,

por Brasília, somente o Plano Piloto, pois é essa a “referência” levada em consideração

quando as pessoas retratam a capital da nação), essa cidade “inacessível”, eu me

perguntava sempre: por que não existe vida fora dos prédios, nas ruas, nas calçadas? Por

que as ruas ficavam desertas nos finais de semana? Será que os moradores não se

relacionam com seus vizinhos? Será que não existe vendedor de pipoca, de algodão

doce? Era tudo tão organizado, tão bonito, porém, tão “vazio”, apenas uma vitrine.

Achava, e ainda acho, um espetáculo arquitetônico monumental, porém frio e triste.  Aí,

meu sentido de “auto-defesa”, enquanto garoto da periferia, me acalentava e me

confortava, quando imaginava que nas ruas de Taguatinga e da Ceilândia  existia

expressão de vida, brincadeiras, pipoqueiros, futebol, vizinhos. Tinha até o bar do “Seu

Zé”, onde eu podia ir comprar “salgado”, depois de percorrer as ruas da área central

(que era meu grande prazer), também efervescentes de tanta vida, catando papel,

vendendo e ganhando algumas moedas.

Esse introdutório relato de vida é tão somente um breve resgate de minha memória

enquanto “pequeno observador” da efervescência humana que é a cidade, servindo

assim de justificativa para o meu maior prazer, enquanto Geógrafo: estudar o espaço

urbano e tentar desvendar os mistérios das relações e interações que aí se dão.
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Dessa forma, a ênfase em se abordar um tema de tese cujas reflexões e análises se

pautam na relação entre o homem e o espaço nas áreas centrais, tendo a rua como

referência, reflete uma preocupação, enquanto estudioso do espaço urbano, de um

problema cada vez maior em nossas cidades, a perda gradativa dos espaços públicos de

circulação para a convivência, os encontros e a recreação.

Essa problemática urbana vem se acirrando há várias décadas, em função da

depreciação acelerada desses ambientes, ditos “comuns a todos”, acompanhada da

respectiva perda de sua função, ou inversão de funções, em conseqüência do processo

de “esvaziamento do homem público” e do correspondente alargamento da esfera

privada no meio urbano, acarretando um incentivo à busca cada vez mais acentuada de

espaços privados de consumo, lazer, cultura, prática esportiva, como também

respaldando o significativo avanço da iniciativa privada nas (re)adequações das formas

espaciais públicas e sua respectiva “gestão”.

SENNETT (1988) evidencia essa situação quando coloca que a visão intimista é

impulsionada na proporção em que o domínio público é abandonado, por estar

esvaziado. No mais físico dos níveis, o ambiente incita a pensar no domínio público

como desprovido de sentido. É o que acontece com a organização do espaço urbano.

Pode-se afirmar que a cidade, hoje, é um espaço geográfico onde novas práticas

econômicas, políticas e sociais, como também novas relações de poder são estabelecidas

diante de uma Nova Ordem Mundial, a Globalização.  Neste novo cenário, estabelece-se

um confronto milenar: o confronto entre a riqueza e a pobreza.  Sendo então a rua, nessa

perspectiva, o cenário “público” onde se evidencia, com a participação de todos os

agentes urbanos, as formas de apropriação e reprodução do espaço, pois nela, como

afirma CARLOS (1996:85),

“...a vida é inesgotavelmente rica e plena de energia - é o nível vivido. Na rua encontra-se
não só a vida mas os fragmentos de vida, é o lugar onde o homem comum aparece ora
como vítima, ora como figura intransigente e subversiva. No movimento da rua encontra-se
o movimento do mundo moderno.”

Nesse sentido, a expansão urbana, orientada atualmente por Planos Diretores que

impõem uma ordem totalitária rígida e não uma ordem orgânica, não responde às
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mudanças naturais na relação entre o homem e o ambiente urbano, muitas vezes

imprevisíveis e atreladas a um contexto sócio-econômico de nível estrutural macro.

As intervenções públicas localizadas e desarticuladas, que fazem parte de uma prática

constante do planejamento urbano no Brasil, atuando de maneira “curativa” e não

“preventiva”, vêm acarretando uma acelerada deterioração dos espaços públicos e, em

consequência, uma depreciação generalizada da qualidade de vida de seus cidadãos,

principalmente aqueles de baixa renda, não deixando porém de afetar substancialmente

os grupos sociais mais abastados, que têm de “viver a cidade” convivendo com

inúmeros problemas.

O Ministério do Meio Ambiente, através da publicação da Agenda 21 brasileira -

cidades sustentáveis (MMA, 2000: 28), afirma que nas cidades brasileiras a

“...sustentabilidade do desenvolvimento é também posta em xeque pelas carências geradas
pela ocupação do solo, que demandam: urbanização das ocupações ilegais com
reassentamento da população nos casos de áreas de preservação e de risco; ...avaliação
dos limites do adensamento e coerência entre frota de veículos e espaço de vias postas à
sua disposição, a fim de evitar e diminuir a disfunção metropolitana [urbana] decorrente
dos ...congestionamento no tráfego; ...aumento da segurança e reencontro da cidadania
respeitada com as instituições renovadas; ampliação, equipamento e reconquista dos
espaços públicos, hoje cercados e transformados em terra de ninguém; recriação da
solidariedade e civilidade urbana.”

Os agentes públicos que determinam intervenções que têm como ponto de prioridade a

adequação do sistema viário para a circulação de tráfego veicular devem perceber que a

crescente perda de espaço efetivo de circulação para os pedestres e ciclistas,

principalmente, acaba por tornar o centro da cidade menos atrativo aos olhos do público

consumidor,  que a cada momento dispõe de menos espaço para sua movimentação,

menor tempo e condições insatisfatórias para observar o que e quem está à sua volta,

uma vez que ele precisa preocupar-se com o tráfego de veículos e com as limitações dos

passeios tumultuados, congestionados e estreitos.

Sobre esse aspecto, SENNET apud PAVARINO FILHO (1996) assinala que,

atualmente, as pessoas têm acesso a uma facilidade de movimentação jamais

experimentada em qualquer civilização urbana anterior a esta. O automóvel particular é

o instrumento lógico deste direito, e o efeito deste pensamento é tornar o espaço público

sem sentido.
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“A mesma liberdade e jogo de mercado acirrado, a mesma ordem não mais buscada nos
coloca hoje diante de um tal via anônima e desinteressante. Não somos mais arruados, nem
freqüentamos a rua. Circulamos de nossas casas, edifícios de ‘apartamentos’, de
condomínios horizontais para a loja departamental, o supermercado, para o centro de
compras, a casa de cultura, para o centro de exposições, a passarela do samba, até mesmo
para a ‘Rua 24 Horas’.” (MARX, 1999: 107).

Diante dessa situação, acredita-se que grupos organizados, representados principalmente

por pessoas de maior poder aquisitivo, contrárias à melhoria das condições de circulação

nas áreas centrais, que não seja a ampliação viária para circulação e movimentação de

veículos motorizados, devem perceber que a proposta de se repensar em possibilidades

para que o espaço público da rua se torne mais humanizado irá beneficiá-los

sobremaneira.

A contemporaneidade das reflexões de JACOBS (2000), que já em 1961 escreve de

maneira crítica e direta contra os princípios e os objetivos que moldaram o

planejamento urbano vigente nas grandes cidades americanas, nos revela que

“O resultado mais comum nas cidades, onde as pessoas se vêem diante da opção de compartilhar
muito ou nada, é o nada. Em lugares da cidade que careçam de uma vida pública natural e
informal, é comum os moradores manterem em relação aos outros um isolamento extraordinário.
(...) O resultado disso na prática é que se deixam de realizar as obrigações públicas comuns, nas
quais as pessoas precisam ter um pouco de iniciativa pessoal, ou aquelas em que é preciso
associar-se por um propósito comum.” (JACOBS, 2000:70).

“Aparentemente despretensiosos, despropositados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a
pequena mudança a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade.”
(JACOBS, 2000:78).

O problema urbano, como afirma SOUZA, M. J. L (1994), não está na “desordem” em

si, como simplisticamente colocam os defensores da “ordem” capitalista. A “desordem”,

o “caos” constituem, mesmo na natureza, o turbilhão que permite o florescimento de

soluções originais e da criatividade que dá luz ao “novo”.

O mesmo autor ainda ressalta que os desafios são imensos, e apenas um planejamento

integrado de desenvolvimento, que articule diferentes dimensões (econômica, cultural,

ambiental, política e espaço-territorial) e se conceba a si mesmo enquanto planejamento

estratégico extremamente interdisciplinar, e não como planejamento tecnocrático

despolitizado, poderá prestar uma contribuição verdadeiramente positiva ao esforço de

ultrapassagem das dificuldades atuais.
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A exclusão social é fato. Os moradores de rua, ilustrados nas FIGURAS 1 e 2, são o

exemplo extremo e maior dessa realidade de segregação que se vê nos centros urbanos.

Somente em São Paulo existem 8.700 pessoas nessas condições, de acordo com

KOTSHO (08.4.2001:C-7).

FIGURA 1 - Moradores de Rua (crianças), no centro de São Paulo.
Fonte: Revista Época, 06.12.1999.

FIGURA 2 - Moradora de Rua em São Paulo.
Fonte: Revista Época, 06.12.1999.

Diante da situação em que se encontram nossas cidades, e observando a acelerada

depreciação do espaço urbano, afetando sobremaneira os índices de qualidade de vida

que as envolve, em virtude, primordialmente, da ineficácia do Poder Público e de seu

planejamento urbano, percebe-se a importância de se abordarem questões relativas às
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condições diretas de espacialização do cidadão no lugar comum a todos, o espaço

público da rua.

As grandes cidades brasileiras vêm sofrendo, nas últimas décadas, um processo

acelerado de depreciação da qualidade de vida, que atinge indiscriminadamente toda a

população urbana, porém mais acentuadamente a de baixa renda.

As cidades das regiões Sudeste e Sul do Brasil, principalmente as cidades médias, ainda

são consideradas, por muitos, áreas urbanas onde se podem encontrar variáveis que

apontam índices elevados de qualidade de vida. No entanto, essa condição vem-se

revertendo aceleradamente.

A problemática que envolve as questões relativas à perda das funções estabelecidas, a

priori, para os espaços públicos, sua efetiva depreciação e sua privatização, direta ou

indireta, vem atrelada a fatores políticos, sociais, econômicos e culturais, que fazem do

espaço urbano um cenário de contradições, coexistindo grupos sociais diferenciados,

que se apropriam desses espaços de forma conflitante. A invasão desordenada das ruas,

ou mesmo seu abandono por parte do poder público, acarreta também a degradação da

estética e do visual da cidade, contribuindo sobremaneira para sua deterioração.

“Não há uma noção do coletivo... as privatizações se dão no sentido de definir o espaço
público como continuidade do espaço privado de cada um.  As ações sobre o espaço
público são absolutamente individualistas, tanto no que se refere às transformações físicas
implementadas como na apropriação mais sutil...” (REGATTI, 1995: 193).

E ainda, nesse aspecto,

“O abandono da esfera pública, o refúgio em grupos dotados de uma intimidade própria,
coloca como ideal dominante entre os jovens e os velhos cônjuges, o da ‘felicidade num
cantinho’, mas isso conduz à perda da cultura precisamente no âmbito da família. A
privatização completa da vida familiar burguesa restringe ainda mais a tendência para a
civilização, ainda que esta se baseie precisamente na instituição de uma esfera privada
separada.” (DELLE DONNE, 1983: 191).

“O desaparecimento dos espaços de relação isola os homens de um contato direto, alheia-
os emotiva e culturalmente, deixando como única possibilidade de relação interpessoal e
social a que é permitida pela mediação do guia, representado pelos meios de comunicação
de massas e pelos papéis que cada uma de nós desempenha nas estruturas produtivas,
estabelecidas pelo sistema, e a ele relativas.” (DELLE DONNE, 1983:193).

Essa situação colabora para que a população de baixa renda acabe por ser excluída dos

espaços onde poderia ocorrer a maioria das manifestações culturais e de lazer, que

passam do lugar público para ambientes privados. Assim, a qualidade de vida dessa



7

grande parcela da população sofre uma depreciação constante, pois ela tem de conviver,

cada vez mais, com a ausência de condições mínimas para que possa exercer seu direito

de “viver satisfatoriamente a cidade”, direito este cada vez mais inacessível.

Vemos, assim, o chamado “esvaziamento do homem público”, que a cada momento

passa a buscar espaços privados, restando a esses cidadãos, desprovidos de recursos

financeiros que possibilitam acesso a locais de confraternização, diversão, cultura, lazer

e prática esportiva, um único refúgio, a casa. Pois, como afirma SENETT (1988), o

espaço público “morto” é uma das razões, e a mais concreta delas, pelas quais as

pessoas procurarão um terreno íntimo que em território alheio lhes é negado.

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

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

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

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

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

e segregadores, afirma SOARES (1995).

Essa nova forma de relação sócio-espacial é referendada pela autora, quando afirma que

estamos vivendo o momento da demarcação do espaço individual, em nome da

segurança, da propriedade, da livre expressão e da vida privada. Nesse contexto, o

privado impõe-se ao público. O condomínio, a casa, o clube, o shopping center

substituem a rua, a praça, as manifestações públicas. Agora, o que impera é o espaço da

intimidade, protegido pelos portões, muros e jardins fechados.

Pode-se então questionar, de forma inicial, se existem ainda espaços públicos ou

fragmentos deles, pois a própria cidade perdeu a dimensão da solidariedade orgânica -

fragmentou-se. Diante disto, será que podemos resgatar o(s) significado(s) desse

espaço? Será ainda que podemos abarcar definições que tratem essa questão, tentando

compreender o espaço público enquanto produção humana? Qual o papel da rua? A rua

ainda é um referencial para as pessoas?

Face a estas considerações, denotou-se uma preocupação em se estabelecer um tema de

pesquisa que abarque uma análise da evolução espaço-temporal e da forma-conteúdo do
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espaço público da rua nas áreas centrais, numa perspectiva de se abordarem as

mudanças no uso e seu processo de depreciação, avaliando as condições de uso atual

para que se possam propor formas de aproveitamento e destinação adequadas a eles.

A abordagem desse tema de pesquisa possibilitou compreender as políticas públicas

empreendidas nos espaços urbanos onde, até então, os planos urbanísticos propostos na

estruturação, reestruturação e manutenção dos espaços públicos das áreas centrais não

demonstram uma preocupação social que venha minimizar as desigualdades nos padrões

de qualidade de vida da população.

A estruturação, reestruturação e manutenção do espaço público da rua, nas áreas

centrais, passa por uma dinâmica muito mais complexa do que somente a elaboração e

implementação de projetos técnicos de urbanização.

O estilo de planejamento adotado na maioria das cidades brasileiras é essencialmente

pontual e desarticulado. Dentre os vários planos elaborados, a maioria é arquivada e

alguns poucos são implementados apenas parcialmente, não recebendo, posteriormente,

o devido monitoramento e a devida manutenção.

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo avaliar as condições de uso atual do

espaço público da rua nas áreas centrais, identificando as variáveis que acarretaram e

acarretam sua depreciação acelerada e sua respectiva perda de função, para que se

possam propor formas adequadas para seu aproveitamento e sua destinação a toda

população.

A hipótese básica sobre a situação-problema é de que a depreciação contínua do espaço

público nas cidades médias ocorre devido à perda efetiva da função estabelecida para

eles, em razão do “abandono” do Poder Público, do avanço da esfera privada sobre a

pública e, também, da expansão urbana acelerada e desordenada.

A não preocupação explícita com a população diretamente afetada, não respeitando a

identidade da comunidade com o “lugar vivido”, nos projetos de estruturação,

reestruturação e manutenção dos espaços públicos das áreas centrais, acarreta impactos

negativos na qualidade de vida dessa população.
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Para alcançar os objetivos propostos e comprovar as hipóteses da pesquisa, foram

realizadas os estudos e análises esquematizados na FIGURA 3:

      Delimitação do Arcabouço Teórico

      Processo de análise

     da  Forma-Conteúdo

          Estudo

  de

           Caso

  Observação e interpretação do espaço

    público das ruas das áreas centrais

      em Uberlândia  e outras cidades

 Elementos

            Auxiliares

FIGURA 3 - Esquematização dos estudos e análises realizados, 2001.
Org.: o autor.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi efetuada uma análise da bibliografia existente a

respeito do tema, onde se delimitou o arcabouço teórico que direcionou e referendou a

pesquisa.

Definiu-se, como área de estudo de caso, o município de Uberlândia, no estado de

Minas Gerais (MAPA 1), com uma população de 500.488 habitantes (IBGE, 2001), por

constituir um importante centro urbano regional - cidade pólo da região do Triângulo

Mineiro -, apresentar um crescimento populacional acelerado (principalmente nas

últimas três décadas do século XX), e expressivo desenvolvimento econômico nos três

setores da economia - primário, secundário e terciário. Seu acentuado crescimento

populacional tem apresentado vários problemas relacionados ao intenso processo de

depreciação do espaço público das ruas na área central.
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Concomitantemente, foi realizada uma investigação documental e bibliográfica a

respeito da evolução histórica do município em estudo, considerando-se as mediações e

intervenções do Poder Público no tocante aos espaços públicos.

A realização do histórico da expansão urbana do município de Uberlândia-MG,

fazendo-se uma análise onde se evidenciou a relação forma-conteúdo, no processo

espaço-temporal, proporcionou a identificação dos elementos que condicionaram o

processo de apropriação e produção do espaço da área central e, consequentemente, a

depreciação dos espaços públicos, bem como dos momentos históricos que

condicionaram essa situação.

Foi realizada ainda, através de bibliografias técnicas, uma análise das intervenções

públicas no que se refere a implantação, estruturação e/ou reestruturação, manutenção,

monitoramento e destinação do espaço público das ruas na área central de Uberlândia-

MG, para se identificarem os estudos, as avaliações técnicas, a metodologia adotada na

implementação e o efetivo “benefício” das intervenções adotadas para a população.

Posteriormente, realizou-se o estudo de caso na área central, onde atualmente existe a

ocorrência de grande número de espaços públicos depreciados, degradados e/ou

subutilizados.

Esse estudo foi ainda pautado em pesquisas de campo para coleta de dados primários e

secundários, como também na análise de questionários tendo como alvo os usuários dos

serviços existentes na área central. Tais procedimentos possibilitaram avaliar a

identificação da comunidade com o espaço público da rua, como também as condições

de uso atual, para a análise das variáveis condicionantes dessa situação, na perspectiva

de se proporem formas de aproveitamento e destinação adequados para ele.

O estudo da evolução histórica do Município de Uberlândia, as transformações sócio-

espaciais, como também as análises de observações e interpretações do espaço público

da rua na área central foram ilustrados por meio de material iconográfico (mapas,

croquis e material fotográfico), que possibilitou uma identificação mais precisa e

adequada da realidade apresentada nas avaliações.
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O presente trabalho tem sua estrutura geral dividida em cinco capítulos, conforme

descrito a seguir.

O capítulo 1 abarca os pressupostos teórico-metodológicos relativos ao espaço público

nas cidades, desde suas origens, tendo sempre a rua como referência, destacando, na

atualidade, o que podemos chamar de contraponto desse espaço, os shoppings. Trata-se

aqui, ainda, em razão do estudo de caso, de uma breve contextualização sobre as

cidades médias no Brasil e uma referência sobre o espaço, a paisagem da cidade de

Uberlândia-MG.

O capítulo 2 faz uma abordagem referente às áreas centrais das cidades,

contextualizando as transformações sócio-espaciais no tempo, buscando ater-se às

especificidades do espaço público da rua. Traz ainda o histórico das transformações

sofridas por este espaço na cidade de Uberlândia, como também o resultado de pesquisa

direta realizada com usuários dos diversos serviços oferecidos na área central da cidade,

procurando aí analisar a opinião da população em relação ao espaço público da rua.

Neste capítulo, tem-se também a análise de um estudo realizado por meio de

questionários enviados a cidades médias brasileiras, que teve como objetivo avaliar os

diversos tipos de estudos e avaliações técnicas efetuadas pelas administrações

municipais na área central, para adequá-la à circulação de pedestres.

O capítulo 3 apresenta o estudo de caso sobre a área central de Uberlândia, tratando aqui

de questões relativas à caracterização e classificação da infra-estrutura existente, do uso

e ocupação do solo, do transporte coletivo e das especificidades do espaço público da

rua nesse espaço, como atributos físicos e pontos de conflito nas vias, fluxos de trânsito,

atividades informais aí estabelecidas, moradores de rua, condições de circulação para

pedestres e portadores de necessidades especiais. Cabe aqui ressaltar que esse estudo

procura trazer sempre referências de outras cidades brasileiras, em diversas análises.

O capítulo 4 trata dos aspectos relativos às condições ambientais nas ruas das áreas

centrais das cidades brasileiras, tendo Uberlândia como referencial principal de estudo.

As variáveis ambientais afetam substancialmente o ambiente urbano dessa região da

cidade, afetando todos aqueles que aí circulam. Aqui foram abordados problemas

referentes à poluição visual, sonora e do ar.
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No capítulo 5, que finaliza o estudo, procurou-se realizar uma avaliação do

planejamento urbano no Brasil, abordando as experiências de intervenções realizadas no

espaço público das ruas nas áreas centrais de diversas cidades, na tentativa de apresentar

possibilidades de readequações, aproveitamento e destinação desse espaço, como

resultado das análises realizadas nos capítulos anteriores e experiências e propostas de

estudos diversos, entendidas aqui como adequadas para melhorar as condições

apresentadas atualmente.


