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“Seis horas da tarde. Segundo o departamento de trânsito, há pelo
menos 100 quilômetros de congestionamentos. A velocidade média dos
carros é de 20 quilômetros por hora. O ar é irrespirável e o barulho,
ensurdecedor. O trânsito dos pedestres é atrapalhado por centenas de
camelôs... Nos pontos de ônibus e nas estações de metrô, as pessoas se
acotovelam por uma posição melhor a fim de conseguir condução para
casa. Entre o ponto de ônibus e o prato com o jantar, pode levar duas,
três horas. Quem atravessa a rua tem de prestar muita atenção. Além
dos carros e caminhões parados no tráfego congestionado, há
motociclistas que passam entre as faixas e atropelam o que estiver no
caminho. Há também os carroceiros e os ciclistas que andam na
contramão onde o leitor pode escolher: Cidade do México, Bangoc,
Xangai, São Paulo.” (SIMONETTI, 28.7.1999: 70).

A expansão urbana acelerada e desordenada nas grandes e médias cidades dos países

pobres (FIGURA 57) acarreta uma degradação sócio-espacial contínua, que traz consigo

uma série de conseqüências negativas para a “vida urbana”, influindo diretamente na

qualidade de vida de seus habitantes, principalmente no uso do espaço público.

“Nova Delhi, Índia, tem 11 milhões de habitantes e cresce a uma taxa de 3% ao ano. Há 2
milhões de veículos na cidade, que é uma das dez mais poluídas do mundo. Desde carros e
ônibus velhos até scooters, bicicletas, riquixás de três rodas, camelôs e elefantes, circulam
por suas vias, que nos horários de pico, o trânsito anda a uma velocidade média de 10
quilômetros por hora. Todos os anos morrem, por doenças relacionadas à poluição do ar,
6.400 moradores da Cidade do México. Em Bangoc, na Tailândia, as pessoas perdem o
equivalente a 44 dias por ano presas em congestionamentos de trânsito.” (SIMONETTI,
28.7.1999: 73).

Nossas cidades, principalmente as de grande porte, sofrem de uma “patologia” em suas

relações internas, tanto em nível físico-estrutural quanto sócio-cultural crescente,

fazendo com que diversos órgãos públicos de planejamento urbano estejam tentando

reverter essa situação de forma pontual, num processo curativo e não preventivo,

agravando ainda mais, em alguns casos, o problema.
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FIGURA 57 - Área central de Xangai na China.
Fonte: Revista VEJA, 28.07.1999.

Sobre esse aspecto, FERREIRA (1997:15) afirma que

“...a expansão urbana acelerada e desordenada, tendo como causas, as diversas
intervenções públicas localizadas (pontuais), desarticuladas (aplicação parcial de planos e
projetos, como também, descontinuidade no processo de planejamento, etc.) e paliativas
nas cidades brasileiras, vem acarretando uma acelerada deterioração da qualidade de
vida de seus habitantes, principalmente aqueles de baixa renda.”

Diante dessa situação, deve haver a compreensão de que a paisagem é dinâmica e

calcada dentro de uma lógica ideológica, onde as formas reproduzem as contradições,

conseqüência de diversas manifestações de interesses por vezes escusos e particulares e,

consequentemente, tornando-se resultado de um processo de mudanças, de acordo com
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as novas necessidades de reprodução do capital (numa constante evolução tecnológica),

refletindo as várias etapas no arranjo espacial da sociedade.

Um dos condicionantes básicos na determinação da qualidade de vida urbana e que

direciona de forma decisiva as estratégias de planejamento, na maioria das cidades, é a

dotação de usos diversos dos espaços públicos, através das legislações de uso e

ocupação do solo, pois este é responsável pela dinâmica da evolução sócio-espacial, que

é constante e contínua, sob diversas formas e entre diferentes instâncias da sociedade.

O produção/reprodução do espaço público urbano, dessa forma, é influenciada,

substancialmente, pelas diretrizes estipuladas nas políticas de desenvolvimento urbano

municipais, por meio de legislação pertinente.

As áreas de expansão urbana que se destinam à população de baixa renda, e que se

espacializam de maneira acelerada, principalmente nos grandes centros urbanos, na

forma de loteamentos periféricos regulares e irregulares, favelas e conjuntos

habitacionais populares (uma forma de ocupação urbana que toma corpo a partir da

década de 1970), são situadas em locais distantes da área central, deixando grandes

espaços vazios entre elas e o centro urbanizado (FIGURA 58). E, como afirma

MORETTI (1986:01), o crescimento desordenado, as deficiências nos projetos de

parcelamento implicam custos adicionais na dotação de infra estrutura e serviços

públicos, e esses custos são pagos pela população na forma de impostos, taxas, etc.

“Nos últimos dez anos, a população das oito regiões metropolitanas (Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador) saltou de 37
milhões para 42 milhões de habitantes. Agora, o mais surpreendente: nesse período, a taxa
de crescimento das periferias dessas cidades foi de 30% contra 5% das regiões mais ricas.
(...) De 1996 para cá, a renda per capita nas cidades médias brasileiras aumentou 3%. No
caso das periferias das grandes cidades, a renda caiu 3%.” (SECCO e SQUEFF,
24.1.2001: 86).

“Brasília deveria chegar aos 500 mil habitantes no ano 2000. Está virando o milênio com
uma população quatro vezes maior. As 19 cidades goianas e os dois municípios mineiros
localizados em torno da capital têm, somados, 1 milhão de habitantes. Não há infra-
estrutura para tanta gente. Brasília está sitiada por um anel de pequenas cidades pobres,
superpovoadas, caóticas e inseguras. Nelas, o lugar do Estado está ocupado pela
organização do tráfico de drogas e dos grupos de extermínio.” (KRIEGER e DIAS,
21.2.2000: 40).
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FIGURA 58 - Periferia das grandes cidades no Brasil.
Fonte: Revista VEJA, 24.01.2001.

O que infelizmente se percebe é que as periferias das cidades brasileiras apresentam um

quadro cada vez mais alarmante no que diz respeito às condições de vida da população

aí residente.

Nos espaços públicos dos bairros periféricos, que em sua grande maioria não obedecem

a normas e critérios de parcelamento e uso do solo estabelecidos por lei, encontramos :

infra-estrutura urbana deficiente, com parcelamento inadequado das glebas, onde em

algumas cidades os lotes chegam a ter dimensões ínfimas, de 5x10m (ou até menores,

quando consideramos os loteamentos clandestinos e as favelas); ausência de espaços de

convivência, cultura e lazer; configuração não planejada da malha viária; grandes

espaços vazios; deposição irregular de entulho/lixo em lotes vagos; ausência de

ciclovias; calçadas mal dimensionadas, que chegam a ter 40cm de largura, em alguns

loteamentos; áreas subutilizadas e/ou que não obedecem aos critérios de destinação;

ineficácia dos serviços urbanos de transporte, abastecimento de água, fornecimento de

energia elétrica, telefonia pública, coleta de lixo, captação de águas pluviais,

saneamento, etc; deficiência e ineficácia nos sistemas de saúde, educação, cultura e

lazer, segurança pública, etc.
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Nos bairros periféricos das grandes cidades brasileiras, em quase sua totalidade,

“As ruas não têm calçamento e se alagam quando chove. Os bairros não possuem hospital
nem dentistas. Em boa parte das casas, a água encanada e o esgoto são obtidos apenas
com ligação clandestina - de forma que em alguns casos, os detritos correm a céu aberto.
Praça e área verde são artigos de luxo. Como não há coleta de lixo, os moradores servem-
se dos rios e vivem num ambiente poluído e cheio de doenças. As casas são erguidas em
lotes sem calçada e o terreno é tão estreito que não estimula o plantio de árvores. Isso sem
falar no policiamento, que é raro, nas taxas de criminalidade, nos donos das bocas-de-
fumo, nas chacinas. E o que dizer do salário?” (SECCO e SQUEFF, 24.1.2001: 89).

“Os estudiosos dizem que ir ao bar é uma das únicas distrações dos moradores da
periferia. A maioria dos bares da periferia são clandestinos; a bebida mais consumida é a
cachaça; uma dose de pinga é cotada a 15 centavos; nos finais de semana, os índices de
violência dobram nos bares da periferia; um terço dos crimes no Brasil é cometido por
pessoas embriagadas. Em Salvador, até dez bares [na periferia] disputam espaço na
mesma rua.” (SECCO e SQUEFF, 24.1.2001: 90).

Em São Paulo, a Secretaria Municipal da Habitação admite que metade da população -

um total de 5,5 milhões de pessoas - mora em habitações irregulares, em que a  maioria

não possui qualquer título de propriedade e, destes, pelo menos 2,8 milhões vivem sem

infra-estrutura urbana adequada.

São três os tipos de habitações irregulares na cidade: loteamentos ilegais, favelas e

cortiços.

“O primeiro envolve uma população estimada em 3 milhões de pessoas que compraram
irregularmente nada menos que 17% do território paulistano, o equivalente a 250 km². (...)
Em cerca de 26% dessa extensão urbana irregular (65km²), os serviços públicos não
existem, Ficam sem infra-estrutura básica 1,3 milhões de moradores de loteamentos ilegais
na periferia...” (GOIS e AGÊGE, 04.6.2000:C-1).

Um exemplo desse tipo de loteamento em São Paulo é o Jardim Pantanal (FIGURAS 59

e 60), zona leste, onde 2.500 famílias convivem com a insegurança e o descaso da

administração pública municipal. O loteamento foi feito numa área que integra a várzea

do rio Tietê. Quando chove, a maioria das casas é alagada, daí o nome. Nele, tudo é

irregular - a começar pelo loteamento em si, as ligações de luz e de água.
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FIGURA 59 - Vista aérea do loteamento irregular Jardim Pantanal em São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 01.06.2000.

FIGURA 60 - Vista aérea do loteamento irregular Jardim Pantanal em São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 01.06.2000.

Nos cortiços, conforme GOIS e AGÊGE (04.6.2000), concentrados nos bairros centrais

moram hoje, de forma clandestina, 600 mil pessoas, segundo a CDHU (Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo, sendo que a

concentração de moradores em cada unidade tem aumentado. Os hotéis e pensões

clandestinos do centro também funcionam como cortiços e mantêm populações fixas, o

que não seria considerado nas contagens oficiais. O Movimento de Moradia do Centro

de São Paulo e a Central dos Movimentos Populares estimam que a população
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encortiçada nos bairros centrais de São Paulo (FIGURA 61) chega a 1 milhão de

pessoas, e não a 600 mil, como considera a CDHU.

FIGURA 61 - Cortiço na área central de São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 08.11.2000.

Os autores revelam, em relação às favelas da cidade de São Paulo, que nelas vivem pelo

menos 1,9 milhão de pessoas. Esse número, porém, deve estar subestimado, pois é

baseado em uma pesquisa que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-Fipe fez

para a Secretaria Municipal da Habitação, em 1994. Mesmo morando de forma

irregular, 13,8% da população favelada pagou a intermediários ou ex-moradores pelos

terrenos ou casas onde vivem.

No espaço público das áreas centrais das aglomerações urbanas encontramos: a rede

viária congestionada; a descaracterização das praças; a intensa poluição visual; a falta

de arborização; a diminuição do espaço efetivo de circulação do pedestre nas calçadas; a

criminalidade; a ausência de ciclovias; a poluição sonora, visual e do ar; a ausência de

projetos públicos de cultura e de lazer; e outros fatores que, somados, acentuam o

processo de depreciação da área. Esse importante espaço urbano é cada vez mais

desprivilegiado em termos de melhorias, deixando assim de oferecer um ambiente

agradável aos citadinos, pois seu estado de crescente “abandono” é uma constante.

Nestas duas áreas do espaço urbano, a depreciação dos espaços públicos vem-se
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acentuando de forma acelerada, e acarreta para a população de baixa renda uma

segregação ainda mais acirrada. O não comprometimento do poder público em relação a

esse seguimento da sociedade e o seu atrelamento com os grupos de renda média e alta

fazem com que a produção e reprodução do espaço, numa evolução temporal, privilegie

uma pequena parcela da população, em detrimento da grande maioria.

As grandes obras viárias, que invadem constantemente os espaços públicos e beneficiam

as pessoas que possuem veículo particular, são apenas um dos exemplos que se pode

usar para demostrar uma situação de privatização do espaço público. Nesse aspecto,

GONÇALVES e FERNANDES (1978) afirmam que a apropriação do espaço público,

destinado à circulação de pedestres, pelas vias de circulação de veículos motorizados, se

torna cada vez mais acentuada. As calçadas, as praças, os espaços verdes e locais

históricos vão dando lugar a avenidas e áreas de estacionamento.

Outro exemplo é a transferência dos ambientes de cultura, lazer e consumo para áreas

privadas, principalmente os shopping centers, que induzem à freqüência de pessoas com

poder aquisitivo mais elevado, segregando a parcela maior da população em seus

bairros periféricos, desprovidos de quaisquer espaços culturais e áreas de

entretenimento e inter-relacionamento entre seus habitantes, bairros estes que têm em

sua forma-conteúdo uma função quase exclusiva de bairros-dormitórios.

Não há uma preocupação real em se criarem políticas públicas que privilegiem as

camadas populacionais de baixa renda. CAMPOS FILHO (1989), em sua célebre obra,

intitulada “Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos - o que os cidadãos devem fazer

para a humanização das cidades no Brasil”, ressalta que a atuação das administrações

públicas tem sido coerente com os interesses dos grupos sociais abastados,

privilegiando-os, em detrimento das camadas populares, que historicamente sempre

ficam à margem do processo decisório e, com isso, para conseguir um pouco do já

escasso dinheiro público para sanar os problemas urbanos que a afligem (recursos estes

alocados em sua maior parte para os grupos sociais dominantes), a população de baixa

renda subsiste através do clientelismo.
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Nessa mesma linha de abordagem VILLAÇA apud CAMPOS FILHO (1989:45) afirma

que “as elites não só dotam sua área geral de concentração dos mais elevados padrões

de serviços públicos e privados, mas também manipulam o espaço....”

A dinamicidade da evolução das cidades exige uma maior interação entre os diversos

agentes que produzem e reproduzem o espaço urbano, repensando-o, de forma

integrada, por meio de discussões e acordos em um fórum representativo, que pense

numa Reforma Urbana de maneira ampla e irrestrita.

Na atualidade, o início de um amplo debate público no que diz respeito à reestruturação

do modo de pensar e agir sobre o espaço urbano é relevante, e já começa a dirimir um

espaço de prioridade na esfera dos poderes públicos federais, estaduais e municipais,

como também nas discussões entre as diversas instâncias da sociedade, desde os

grandes detentores do capital até os movimentos sociais representativos diversos.

Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República-SEDU, os

instrumentos de planejamento e de gestão urbana são insuficientes e inadequados,

especialmente por não acompanharem as transformações da realidade urbana brasileira.

E, em todos os níveis de governo, a abordagem das questões urbanas é, freqüentemente,

setorizada, sem que haja integração e articulação das intervenções públicas (SEDU,

1999).

“A cada dia construímos metrópoles [cidades] fragmentadas e desarticuladas,
configurando a paisagem urbana pós-moderna: a urbanidade incompleta dos enclaves
residenciais e dos edge cities, o pipocar dos simulacros de revitalização em áreas centrais,
os shopping-centers, os parques temáticos como alienação desejada, o turismo de
consumo, e as intervenções requalificadoras de áreas urbanas para gentrificação
progressiva.” (DEL RIO, 1998: 89).

A rigidez dos instrumentos reguladores do crescimento urbano, como as leis de

zoneamento e uso e ocupação do solo, contrariamente a seu objetivo, tornam as cidades

cada vez mais difíceis de serem geridas, pois grande parte da população que habita na

ilegalidade desconhece normas urbanísticas ou, mesmo, estão incapacitadas de

cumprirem tamanhas e detalhadas exigências nelas contidas.

As leis urbanísticas que determinam o ordenamento territorial no Distrito Federal, em

especial no Plano Piloto, acarretaram o que hoje se apresenta. Há um bolsão de crime e
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miséria (QUADRO 22) no entorno do núcleo urbano principal da “ilha de excelência”,

idealizada sob uma visão reduzida de urbanismo, sem considerar o fator social, como

primordial, prioritário e fundamental nos planos urbanísticos. KRIEGER e DIAS

(21.2.2000) apresentam dados inimagináveis para a região onde se situa a tão aclamada

“cidade-modelo” e capital da República, onde no conjunto, considerando-se o Distrito

Federal e o entorno, apenas 10% da população tem esgotos sanitários e o desemprego

está acima de 20% da PEA.

A cidade goiana de Águas Lindas, no entorno de Brasília, distante 45 quilômetros do

Plano Piloto,

“...há cinco anos, era um pacato distrito de Santo Antônio do Descoberto e tinha 6 mil
habitantes. Elegeu o primeiro prefeito em 1996 e agora se orgulha de ter uma população
de 200 mil água-lindeses. Ali, imobiliárias improvisadas em barracos de madeira oferecem
novos lotes a prestações que variam de R$20 a R$150 por mês. A maioria dos terrenos não
têm escritura.” O prefeito é corretor. A cidade não conta com abastecimento de água, nem
saneamento básico, possui apenas 04 ruas asfaltadas, 83% dos eleitores votam no Distrito
Federal.” (KRIEGER e DIAS, 21.2.2000: 41).

QUADRO 22- Distrito Federal e entorno - alguns exemplos de crime e miséria que  cercam a
capital, fev. 2000

Plano Piloto
(DF)

Os 228 mil moradores detêm a maior
renda per capita do país: US$ 9.456

O crescimento demográfico recuou de
14% na década de 60 para 2,7% em

1997
Ceilândia
(DF)

É a campeã da violência. Tráfico de
drogas e assaltos são rotineiros no lugar.

Exibe o maior índice de desemprego:
25% da população não tem trabalho.

Planaltina
(DF)

Gangues dos assentamentos Jardim
Roriz e Vila Buritis aterrorizam

habitantes.

Com 140 anos, é a mais antiga cidade da
região. Tem 128 mil habitantes.

Santa Maria
(DF)

Depois da distribuição de lotes, a
população cresceu 412% entre 1991 e

1996.

Entre os 96 mil habitantes, a renda
mensal familiar não passa de R$ 112.

Águas Lindas
(GO)

Um pelotão da PM-GO foi trocado.
Soldados formavam esquadrões da

morte.

Tem 200 mil habitantes. Só 17 mil de
um total de 100 mil são eleitores
goianos. A maioria é de Brasília.

Santo Antônio do
Descoberto (GO)

A criminalidade escapou ao controle dos
órgãos de segurança pública.

A prostituição infantil é parte da rotina
da cidade de 60 mil habitantes.

Cidade Ocidental
(GO)

Parte dos 36 mil habitantes mora no
território do DF, outra parte em Goiás.

Merla* é consumida nas ruas, praças e
escolas. Crianças conhecem pontos de

tráfico.
Luziânia
(GO)

A cidade onde nasceu Joaquim Roriz
está na rota do tráfico de cocaína e

merla.

Há mais de 150 loteamentos
clandestinos sem nenhum saneamento

básico.
Fonte: adaptado de KRIEGER e DIAS (21.2.2000: 42).
*Merla: espécie de entorpecente de baixo custo para o usuário.
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As leis urbanísticas atuais necessitam de uma reavaliação constante, primando pela

questão social, que é regida por uma série de interesses divergentes, como também

repensando seu papel numa sociedade onde a informalidade nas relações sócio-

econômicas tem tido um papel importante na dinâmica de crescimento urbano e no

ordenamento das relações que aí se dão.

“Vinte e oito anos após a criação da Lei de Zoneamento em São Paulo, o desenvolvimento
desordenado da cidade tornou-a obsoleta: hoje, mais da metade da capital está à margem
da lei. Os números da Secretaria Municipal da Habitação mostram que 52% dos
paulistanos vivem em favelas, cortiços e loteamentos clandestinos (...) Especialistas
confirmam a existência de ‘duas cidades’ distintas, hoje. Uma, aquela incluída na decisão
do Tribunal de Justiça, fiscalizada em função da Lei de Zoneamento. A outra, a cidade
clandestina, onde tudo é irregular.” (CASTILHO, 10.12.2000: C-1).

O mesmo autor revela a opinião do escritor Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferréz, de 24

anos, que mora no Jardim Comercial, na região do Capão Redondo, e que ressalta que

“o zoneamento é uma piada, não existe”. O cenário da periferia é de exclusão: além das

carências com saúde, educação, transporte, os moradores queixam-se da insegurança.

Há ruas de terra, esburacadas, e esgoto a céu aberto. Na sua visão, não há sentido

discutir Lei de Zoneamento na área. “O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que

toda criança tem direito a lazer, cidadania, cultura, esporte. E o que é que tem por

aqui? É moleque sem camisa, correndo atrás de pipa. Onde a lei não beneficia, ela

também não pode cobrar nada”.

Uma política urbanística eficiente e menos rígida poderia, por exemplo, resolver

problemas como o de uma psicóloga que mora no Campo Belo, zona Sul de São Paulo.

Apesar de morar numa área estritamente residencial, ela passa seus dias convivendo

com os ruídos de uma vizinhança “ilegal”. Martelam-se os carros e testam-se os motores

até à noite e aos sábados numa oficina mecânica. Esse estabelecimento também serve

como funilaria e estacionamento. Outro vizinho alugou a casa para uma empresa de

promoções artísticas. O telefone da empresa toca a noite inteira, e a garagem de sua casa

freqüentemente fica bloqueada por carros de clientes que chegam (CASTILHO,

10.12.2000).

As costumeiras leis de anistia para construções e atividades contrárias às leis de

zoneamento e uso do solo nas cidades brasileiras acabam por torná-las, pelo

desordenado crescimento urbano, um território “sem lei”. Essas anistias são
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extremamente comprometedoras, do ponto de vista do “equilíbrio” da diversidade

urbana. O desrespeito é constante, tanto nos bairros pobres da periferia quanto nos

bairros “nobres” das regiões “controladas” pela legislação urbanística.

“Projetos urbanos isolados, por mais belos esteticamente que possam ser, na realidade não
solucionam os problemas básicos das cidades e podem até agravá-los, como muitos dos
recentemente propostos..., que expulsam comunidades pobres de onde conseguiram a custo
se estabelecer, superadensam e destroem bairros aprazíveis ou destroem as poucas áreas
verdes da cidade.” (CAMPOS FILHO, 1989: 137).

Em relação à atuação de profissionais da área de planejamento urbano, LOEB (1997)

afirma que profissionais formados em escolas com orientação nitidamente setorial

vêem-se diante de um experiência que força a reavaliação de toda uma forma de

trabalho, de toda uma forma de ação. A necessidade de formação de equipes

interdisciplinares de trabalho vem provocar, portanto, um debate que se torna inadiável:

a reformulação do ensino, em função de uma visão integrada, humana, de nosso

desenvolvimento e do tipo de homens de que ele necessita.

E, ainda ressalta que o plano como tal só pode existir dentro de um sistema dinâmico e

aberto. Daí a importância da criação de uma metodologia adequada, dentro da qual o

plano representa apenas um dado momento numa seqüência global de mudanças e

informações que alimentam o conjunto e provocam sua reavaliação.

No entanto, há um descrédito no tocante à atuação dos planejadores urbanos, que deve

ser superado num fórum democrático, aberto e representativo, como se observa nos

dizeres de VASCONCELLOS (1998:60):

“...o papel do planejador como ‘estabilizador’ não está ameaçado apenas pela corrupção,
clientelismo ou radicalização política. Ele pode ser alterado em função dos interesses
específicos de classe, que podem em certas condições ser conflitantes com os interesse
dominantes. ...o poder dominante - e o poder do planejador - podem ser evitados ou
contornados por micro-poderes na sociedade, exercitados individual ou coletivamente. (...)
As cidades contemporâneas dos países em desenvolvimento podem portanto, ser
identificadas como tendo dois ambientes construídos, um organizado pelo planejamento
urbano formal e outro resultado de incontáveis ações individuais, independentes e
frequentemente conflitantes com as regras formais.”

Nesse sentido, ZAHN (1983) diz que, tomando por base a multiplicidade de interesses

que envolvem as comunidades diversas, verifica-se que, ao lado das instituições de

natureza e atuação estritamente local, outras entidades passam a exercer influência na

vida da comunidade e, em conseqüência, no seu planejamento. Podem-se identificar as
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seguintes:

− instituições governamentais locais: prefeitura, câmara municipal, empresas de

serviços públicos locais, instituições escolares, de saúde, etc.;

− instituições de natureza comunitária local: associações de bairros, comunidades

paroquiais, agremiações recreativas, sociais, esportivas, profissionais ou políticas,

etc., entre outras.

No tocante às intervenções no espaço público, existe uma série de questionamentos no

que se refere ao papel do Poder Público, principalmente em nível municipal. Há uma

tendência em se delegarem cada vez mais atribuições a esta instância da administração

pública no país. Após a (re)introdução do Plano Diretor como instrumento de política

urbana, imaginou-se uma cidade conduzida, orientada e organizada de forma

competente e integrada.

ROLNIK (1994), sobre essa reflexão, afirma que o modelo de planejamento urbano,

baseado na esfera técnica do planejamento, nem de longe responde às questões

conflitantes no contexto sócio-espacial atual. No entanto, foi esse modelo que emergiu

como proposta na fórmula de política urbana adotada pela Constituinte de 1988,

reforçando o papel do Estado, imaginando uma cidade conduzida por planos diretores

competentes e convergindo para uma posição conservadora no que se refere à

manutenção do regime jurídico da propriedade do solo e seu correlato. Essa situação se

deu em oposição às propostas contidas na Emenda Popular de Reforma Urbana.

A mesma situação ocorreu com os Planos Diretores, em nível municipal. Entrou em

cena o planejamento urbano, ao invés da Reforma Urbana, definindo assim os

interlocutores no processo de elaboração. Conferiu-se um enorme espaço e poder aos

urbanistas - que possuem a “receita” de Plano Diretor - e que saíram em defesa irrestrita

da ordem urbanística em vigor.

A mesma autora afirma que é necessária uma ruptura conceitual para que floresça uma

nova concepção de ordem urbanística:
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− ruptura com a idéia de homogeneidade e eliminação das diferenças, substituindo pela

possibilidade de produção permanente de singularização e diferença (iguais devem

ser as oportunidades e direitos e não as pessoas e seus modos de vida);

− ruptura com o projeto racional, elaborado a partir da tecnocracia de Estado, podendo

ser substituído por um pacto territorial cujo sujeito seja uma multiplicidade de

grupos-sujeito.

Faz-se necessária a redefinição do papel do Estado, principalmente, do governo local,

gerando novos instrumentos de intervenção, capazes de acompanhar uma dinâmica

urbana muito mais probabilística e muito menos predeterminada.

Discussões acerca da indefinição do papel do Plano Diretor são constantes,

principalmente no que se refere à variedade de interpretações sobre o que deve conter.

Em muitos casos os planos são elaborados por profissionais descolados da realidade

local, tornando o processo de elaboração uma coisa automática, desligada de uma

dinâmica de evolução espaço-temporal do município e, até mesmo, da realidade sócio-

econômico-cultural.

Em meio a essa visão reduzida de política urbana, em diversas administrações

municipais no país, é natural que em diversas cidades surjam limites imprecisos entre o

que é planejamento urbano e o que é plano, ou entre o que é instrumento de política

urbana e o que é gestão urbana em sentido mais amplo, acarretando constantes

adaptações das funções do espaço público.

Nesse aspecto, COSTA (1994) afirma que os impulsos positivos no sentido da

consolidação da democracia vêm atrelados ao atual momento da política urbana no

Brasil, aliados a dispositivos constitucionais que dão maior autonomia e competência

aos municípios. No entanto, essa situação se torna perigosa e arriscada, quando não há

uma consciência popular no que diz respeito à perspectiva quanto a seus direitos e

deveres enquanto cidadãos.

É consensual a necessidade de intervenção no processo de crescimento e

desenvolvimento intra-urbano, para possibilitar o desenvolvimento de espaços mais

equilibrados do ponto de vista sócio-ambiental. Nesse contexto, ROLNIK (1994), em
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seus estudos, enfatiza que persiste a manutenção de um estilo de política urbana baseado

em respostas governamentais a grupos de pressão absolutamente separados e paralelos.

Sobre esses grupos intervenientes, CAMPOS FILHO (1989) procura dar um passo

metodológico no debate das questões públicas urbanas, como a questão da terra urbana

e das possíveis transformações em curso (na época) nos interesses desses agentes; as

relações entre organismos estatais e setores sociais urbanos mais organizados e

combativos.

No que diz respeito aos Planos Diretores, BRAGA (1995) afirma que eles devem se

orientar sob três aspectos:

1. primeiro, a sua característica política. Geralmente o plano diretor é vendido como

um produto eminentemente técnico, de difícil elaboração e entendimento por

leigos, devendo sua elaboração estar a cargo de especialistas em urbanismo e

demais ciências “esotéricas”, na qual a participação do agente político é encarada

como uma excrescência, algo a ser evitado a todo custo, a bem da racionalidade do

plano. Tal concepção tecnocrática do planejamento, até há bem pouco tempo

hegemônica, deve ser afastada. A técnica tem um papel fundamental no

planejamento, mas não é tudo. Se um plano for muito bom tecnicamente, mas

inviável politicamente, não será executado. É necessário que haja um equilíbrio

entre os aspectos técnicos e políticos do planejamento, lembrando sempre que, em

última instância, planejar é fazer política;

2. segundo, o aspecto da transparência. O principal objetivo do plano diretor é o de

dar transparência à política urbana, na medida em que esta é explicitada num

documento público, em uma lei. Tornar públicas as diretrizes e prioridades do

crescimento urbano, de forma transparente, para a crítica e avaliação dos agentes

sociais, é a principal virtude de um bom plano diretor. O plano diretor deve ter o

papel de um livro de regras no jogo da cidadania, que até hoje tem obedecido à lei

do mais forte;

3. o terceiro aspecto, o da democratização, é fundamental, pois só ele garante a

transparência necessária das regras do jogo. A democratização do processo de

elaboração do plano diretor é garantida, ao menos em tese, pela própria
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Constituição Federal, que torna obrigatória a participação das entidades

representativas da sociedade no processo de planejamento municipal (artigo 29,

inciso X).

Poderíamos afirmar que, em geral, mais de 50% do tempo e dinheiro gastos na

elaboração de planos diretores são empregados em levantamentos e estudos que têm

um efeito muito mais paliativo do que prático na determinação das diretrizes do plano.

Além de representar um desperdício de tempo e dinheiro, este emaranhado de tabelas,

gráficos e mapas tem geralmente o efeito de dificultar o entendimento, por parte dos

leigos, das propostas, dificultando a participação mais efetiva da sociedade,

comprometendo assim a transparência e a democratização do plano.

O historiador OLIVEIRA, D. (2000:114), quando observa a dimensão da atuação

objetivada pelos planos diretores, diz que

“Os planos diretores são pensados e realizados não para todo o conjunto da economia
urbana, como se pode pensar a princípio, mas apenas e tão somente para a sua parte legal
e formal. ...tais planos não são compatíveis nem compatibilizáveis com os setores
informais...: comércio ilegal, transportes coletivos ‘piratas’ e, ...os loteamentos
clandestinos. Numa palavra, os planos não se dirigem à cidade ‘real’, mas sim à cidade
‘legal’.”

CARNEIRO (1998:111), ao tratar das especificidades do Direito Urbanístico, e mais

especificamente da função social do planejamento urbanístico, afirma que em tal

planejamento, por estar incluído, como uma de suas partes vitais, o plano diretor deve

ter a “cooperação das associações representativas no planejamento municipal”, sob

pena de, não o fazendo, trazer eivas de inconstitucionalidade àquilo que seja aprovado

com a ausência de sua participação.

Atualmente há uma disputa frenética entre os administradores municipais na adoção de

planos setoriais específicos, que fortaleçam a imagem de modernidade de suas cidades,

como se fossem “cidades-modelos”. Os projetos urbanísticos dos anos 1990,

promovidos pelo city marketing, reorganizam o espaço urbano para adequá-lo às

demandas de qualidade de vida urbana e dar-lhe condições de concorrer com outras

cidades, na atração de investimentos e na localização de atividades, sobretudo terciárias.

“Las articulaciones lógicas que sostienen el discurso de las ‘ciudades-modelo’ señalizan el
sentido de lo que se pretende legitimar, presentando las ciudades elegidas como las que
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consiguieron un esquema de funcionamiento, un diseño organizativo, una “manera de
hacer” que a las otras ciudades les gustarían imitar.(...) Las ‘soluciones urbanas’ pasan a
valer no necesariamente por sus calidades intrínsecas pero sí por su lugar de origen. La
ciudad se transforma en un producto, una marca ella misma, como destaca Koolhas (1995)
al referirse al modelo Barcelona: “a veces una antigua y singular ciudad, como Barcelona,
a través de la supersimplificación de su identidad, se transforma en genérica, transparente,
como una logomarca”.” (SÁNCHEZ e MOURA, 2001: s/p).

Diferenciando-se do planejamento urbano tradicional, que investiga constrangimentos e

possibilidades do ambiente construído, o city marketing é mais orientado à demanda. A

cidade e suas possíveis intervenções são consideradas da perspectiva dos potenciais

“cidadãos consumidores”. Ela mesma é um produto a ser vendido, com seus atributos e

qualidades, serviços públicos e redes de serviços privados. O marketing urbanístico

opera mediante a informação, a comunicação, o convite a fazer uso da cidade

(GARCIA, 1997).

“...equipamento e processos - por exemplo, redes de televisão a cabo, telefones móveis
celulares aliados a tecnologia avançada de telecomunicações, redes de serviços por
telefone ‘disque...’, redes escolares e de saúde especializados para esses novo segmentos
de mercado, comércio e serviço do setor alimentar - ‘delicatessen’, comércio de veículos
importados, redes de vídeo e ‘compact-disk’ locadoras, assim como novos espaços e
circuitos culturais: shopping centers, serviços 24 horas, teatros e centros culturais, nos
marcos do espaço segregado da cidade, definem acessibilidades restringidas que
correspondem a fluxos urbanos de socialização e espacialização dos novos segmentos de
classe. Estes fluxos, estabelecem e reforçam novos afastamentos sociais. A lógica destes
fluxos baseia-se na elevação do padrão de consumo das faixas sociais correspondentes ao
topo do mercado.” (GARCIA, 1997: 113).

Essa “nova ordem” urbanística, pautada na lógica do consumo da cidade enquanto

mercadoria, tem em Curitiba, no Paraná, seu exemplo maior, que usa o city marketing

como estratégia política para vender a imagem de cidade bem planejada. Algumas

reportagens, constantemente veiculadas pela mídia, tanto nacional quanto internacional,

estabeleceram aquela cidade como parâmetro adequado e exemplar de qualidade de

vida, com frases de impacto, tais como: cidade modelo; cidade sustentável; cidade

planejada; cidade de primeiro mundo; capital ecológica; capital brasileira da qualidade

de vida; cidade saudável; entre outras. Em Curitiba,

“... cada novo espaço constitui-se também em ação e comunicação simbólicas, pois
Curitiba hoje fixou-se ao nível nacional como espaço condensado, por excelência, dos
anseios das classes dominantes relacionados a modo de vida e usufruto da cidade. A
absorção a-crítica dos novos ‘produtos’ urbanísticos e os rápidos processos de adesão
social a idéias, valores e mitos associados à cidade moderna são indicadores da
cristalização da imagem urbana dominante. ...onde o controle da informação constitui-se
em fundamental estratégia de poder e dominação.” (GARCIA, 1994: 203).
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Na cidade de Singapura, assim como em Curitiba (QUADRO 23), o zoneamento,

implementado depois de 1970, rompeu com identidades físico-territoriais e culturais,

resultando em um abrupto processo de alteração das características originais da cidade

e, sobretudo, da efervescência social das ruas. A modernização das áreas centrais, a

construção de gigantescos shopping centers e, principalmente, a abertura de novas áreas

de alimentação (food courts) determinam o atual modo de reestruturação do espaço: a

codificação de lugares globalizados de consumo e circulação visivelmente seletivos.

Segundo SMITH apud SÁNCHEZ e MOURA (2001:s/p), “en esa limpieza

refuncionalizadora, al rehacerse la geografía de la ciudad se reescribe su historia

social como justificativa para el futuro.”

 “En ese modo verticalista de planificación y gestión, hay escasos canales democráticos de
participación. (...) Tanto en Singapur como en Curitiba, las instancias de participación en
los proyectos urbanos tienen un contenido tenuemente consultivo y claramente legitimador
de las políticas oficiales. El influyente envolvimiento en instancias decisorias queda
restricto a los actores partícipes de las coaliciones dominantes vinculadas a los grandes
intereses localizados.” (SÁNCHEZ e MOURA, 2001: s/p).

QUADRO 23 - Elementos comuns nos modelos de planejamento urbano em Singapura e Curitiba

Elementos comuns nos modelos de planejamento urbano em
Singapura e Curitiba

Imágenes de marca de
Singapur

Cidade-modelo: gestão ambiental, transporte de massa e urbanismo
Planjamento centralizado, forte controle social por parte do Estado e da
mídia
Continuidade administrativa e de implementação de planos
Ausência de canais de participação popular legitimos
Política urbana -  market friendly
Imagem como estratégia local de desenvolvimento
City marketing
Meio urbano inovador e qualidade de vida
Sustentabilidade urbana: Cidade Jardim e Capital Ecológica
Dependência externa de recursos naturais
Construção do sentido de co-responsabilidade
Difusão de modelo de gestão (boas práticas)
Ícones urbanos: elementos paisagísticos e de patrimônio
Indústria cultural e mídias urbanas: festivais de cinema e de teatro
Indústria do turismo: multiculturalismo, identidade urbana, paisagem
Tecnificação urbana: transportes, circulação, indústria ambiental

Ciudad modelo
Ciudad ustentable
Ciudad planificada
Global city
Ciudad jardín
Ciudad ecuatorial de exelencia
Ciudad multiétnica: where the
world comes together
Ciudad de alta tecnología
New Asia Singapore

Fonte: adaptado de SÁNCHEZ e MOURA (2001: s/p).

Em Curitiba, ocorreu a construção de um novo marco de identidade da cidade, como a

“Rua 24 Horas” que é um espaço de galeria que relembra as antigas galerias francesas

do século XIX e “...sua incorporação à positividade da metrópole indicam a

canalização de esforços de renovação urbana mediante aplicação de investimentos no

lazer, na cultura e na celebração de eventos” e tendo como referência “...as matrizes
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européias, ...importante como recurso para a construção da nova imagem da ‘cidade

de Primeiro Mundo’.” (GARCIA, 1994:197).

“Algunos nexos y estrategias de los discursos e imágenes que han traducido las nociones
más difundidas del nuevo “paquete urbano” de las ciudades-modelo, como desarrollo
sustentable, modernización tecnológica y productiva, calidad de vida, equidad y eficiencia
en la planificación, parcerías público-privadas, multiculturalismo, memoria urbana,
renovación de áreas, medio ambiente equilibrado, governanza y participación ciudadana,
permanecen presentes. (...) Delante de ese conjunto articulado de aparentes virtudes,
máculas - no siempre reflejadas y necesariamente a la espera de ser descubiertas -
persisten en interpelar los modelos: el paraíso utópico de la ciudad virtual puede revelarse
una máscara para la especulación y para los grandes emprendimientos, el estimulado
civismo urbano puede encubrir el desprecio por la participación substantiva del
ciudadano, la retórica del multiculturalismo tiende a transformar el “otro” en simple
imagen, vacía de contenido, y la construcción de la ciudad sustentable puede ser la última
versión de una retórica apenas adjetiva, condicionada por un modelo político de
exportación.” (SÁNCHEZ e MOURA, 2001: s/p).

Diante dessas novas demandas por instrumentos de planejamento que vislumbrem a

possibilidade de participação dessas cidades, num “clube seleto” de centros urbanos de

“excelência”, pertencentes a uma ordem globalizada de reprodução do capital, cabe-nos

refletir o destino do espaço público da rua, principalmente nas áreas centrais, enquanto

espaço de convivência, lazer e consumo para todos os cidadãos, indiscriminadamente.

Cabe-nos aqui refletir até que ponto poderemos resgatar a rua enquanto espaço

efetivamente destinado a todas as pessoas.

O espaço retrata fielmente a natureza das relações sociais, onde se estabelece um

esquema de “prestação de favores políticos”, forjado ideologicamente pela lógica

capitalista, onde os menos favorecidos acabam por referendar passivamente o poder

decisório dos políticos e não a representatividade que estes devem exercer para criar

espaços que venham humanizar a relação do homem com seu meio ambiente, seu

habitat, a cidade, o bairro, a rua.

“A vida urbana tem sido denunciada por estar regida por valores privados e não por
valores coletivos. (...) Os interesses privados governam a cidade e terminam por governar
os seus moradores e a cultura urbana. Essa lógica é proclamada como garantia do
progresso. Até o planejamento dos órgãos governamentais tem se submetido
frequentemente a essa lógica privada na ocupação do espaço e na alocação dos serviços
públicos. Como pode avançar a cultura do público nessa resistente cultura urbana
governada por valores privados? A experiência urbana estaria reforçando o imaginário
social que considera o privado como mais eficiente, mais confiável do que o público. O
público não está legitimado na nossa cultura social. É um campo a ser usado a serviço dos
interesses privados. Tudo parece nos levar a concluir que a experiência de vida da
multidão amorfa dos transeuntes de rua nas grandes cidades, reforça a cultura privada e
dificulta a construção de uma cultura do público.” (ARROYO, 1997:26).
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Essa situação acarreta condições inadequadas e insatisfatórias no que diz respeito à

qualidade de vida da população nas cidades brasileiras e, neste estudo, especificamente

nas cidades médias.  População esta que, a cada momento, se vê excluída dos espaços

públicos, da rua, voltando-se, em quase sua totalidade, para o espaço privado da casa.

5.2 - EXPERIÊNCIAS: ACERTOS OU ERROS?

As áreas urbanas vêm sendo construídas e reconstruídas obedecendo a tendências ou

critérios adotados por planejadores e urbanistas de acordo com momentos históricos.

“Os princípios da revitalização de centros urbanos surgiram em reação às ações de
renovação urbana que dominaram as intervenções urbanísticas entre as décadas de 1930 e
1970, marcadas pelo urbanismo modernista. As intervenções de grande porte nas áreas
centrais eram de caráter ‘saneador’: eliminando áreas e edifícios habitados por
populações de baixa renda, destruindo grandes áreas com sua posterior reedificação para
novos usos, constituindo pólos comerciais e de serviços, produzindo edificações e espaços
públicos marcados pela monumentalidade. Os críticos desse tipo de intervenção no espaço
urbano acusam-no de atender mais aos interesses do capital imobiliário.” (INSTITUTO
PÓLIS, 2000: s/p - DICAS nº 31).

SIMÕES JÚNIOR (1994) afirma que houve três marcos significativos da intervenção

no espaço urbano:

1. embelezamento urbano : as intervenções realizadas, nesse primeiro momento, nas

áreas centrais das cidades - do Plano de Haussmann à Carta de Atenas - podem

assim ser designadas pelo nome de embelezamento urbano, pois a atitude corretiva

e saneadora visava sobretudo implantar um novo padrão de estética urbana, mais de

acordo com os valores de grupos sociais de renda média ascendentes, onde a beleza

e os melhoramentos técnicos em infra-estrutura viriam representar não só o

aburguesamento do espaço urbano, como o seu conseqüente impacto segregador,

mas principalmente a instauração da modernidade, criando assim as condições

propícias para a afirmação dos valores desse novo grupo social perante o todo da

população;

2. renovação urbana : em relação às áreas centrais de cidades, esse período de

intervenções deixou suas mais profundas marcas através dos projetos de renovação

urbana dos “distritos de negócios” de inúmeras cidades médias dos Estados

Unidos, onde o objetivo era a valorização fundiária e a conseqüente expulsão de
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populações de baixa renda aí sediadas em slums (favelas), especialmente os

ajuntamentos de raça negra. No Brasil as intervenções, sob a ótica da renovação

urbana, podem ser resumidas a algumas ações diluídas, provenientes sobretudo de

uma política desenvolvida pelo BNH visando à renovação da infra-estrutura

instalada em áreas centrais das cidades, como por exemplo o Projeto CURA -

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada;

3. revitalização urbana (a partir dos anos 70): este novo conceito, muito mais

integrado ao processo histórico que define o envolver da cidade, vem trazer a

reidentificação do passado no espaço do presente, ressuscitando a tradição,

alvoroçando a memória coletiva, mas não inibindo a modernidade. Além disto, por

ter maior amplitude, abrange ações como a reabilitação de áreas abandonadas, a

restauração do patrimônio histórico e arquitetônico, a reciclagem de edificações e a

requalificação urbana de setores degradados.

Deve-se ter em mente que a tendência de revitalização dos centros surgiu em Bolonha

(Itália), na década de 70, e tem como objetivo básico recuperar os monumentos

históricos e o espaço construído dos bairros que deram origem às cidades e que hoje, em

sua maioria, concentram enorme fluxo durante o dia e se tornam “áreas de ninguém” à

noite.

As experiências brasileiras significativas, de revitalização, elencadas por SIMÕES

JÚNIOR (1994), foram:

− Projeto Corredor Cultural no Rio de Janeiro : nasceu de uma proposta por meio

de uma dissertação de mestrado, em 1979, tornando-se lei, em 1984. O projeto busca

a revitalização dessa área histórica, procurando compatibilizar o crescimento da

cidade com a manutenção de espaços e modos de vida tradicionais da capital carioca.

A área total do projeto é de 1,5 milhão de m2, considerada de preservação

permanente, com cerca de 1.238 edificações, mais de 100 monumentos, 11 igrejas e

marcos históricos já tombados pelo Patrimônio. As intervenções que porventura

forem ser realizadas deverão obedecer a três critérios: o da preservação ambiental, o

da reconstituição e o da renovação urbana, todos mediante aprovação prévia do

Grupo Executivo do Corredor Cultural. O projeto também estabelece controle no uso

do solo, institui normas para disposição de anúncios e letreiros publicitários, fornece
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apoio aos trabalhos de reformas e restaurações. Os incentivos são oferecidos através

da isenção do IPTU para aqueles que recuperam seus imóveis;

− Projeto Reviver em São Luís : criado em 1979, são cerca de 3.500 edificações,

numa área de 270 hectares. Visando promover o turismo, o projeto recuperou mais

de 200 prédios que funcionam como teatros, cinemas, bares, restaurantes e hotéis.

Houve uma preocupação em preservar as larguras das calçadas e a iluminação com

tons originais. Para tanto, as fiações elétrica e telefônica são subterrâneas. Ao todo

são dez ruas, onde os automóveis ficaram proibidos de circular e onde os prédios

existentes foram restaurados, tanto os de propriedade do poder público como os de

particulares, que tiveram incentivos à recuperação. Em um dos casarões, foi feita a

restauração e a acomodação de 10 famílias, sendo que o projeto visa abrigar cerca de

1.000 famílias nessas condições;

− Recuperação da Área do Pelourinho, em Salvador: a área do Pelourinho foi

tombada pela UNESCO em 1974, e o projeto, iniciado em 1992 pelo governo

estadual, restaurou 104 sobrados e casarões. Outros 400 dos 800 imóveis tombados

pela UNESCO deverão ser restaurados e se destinarão a usos privilegiando as

atividades turísticas, como restaurantes típicos, cafés, sorveterias, bares, lojas de

artesanato, galerias de arte, joalherias, estúdio, livrarias e repartições públicas, como

bibliotecas, arquivos, museus e casas de cultura. A reabilitação privilegia a

recomposição das fachadas segundo o seu aspecto original, de maneira a criar uma

ambiência externa que valorize o caráter histórico do local. Internamente, as

edificações não serão conservadas em seu estágio original, pois serão adaptadas ao

seu novo uso;

− Plano de Reabilitação do Bairro do Recife: a área é uma antiga zona portuária,

com 100ha, englobando 75 quarteirões e 383 prédios. O projeto visa restaurar e

recuperar a infra-estrutura, de modo que as famílias que ali residem possam

continuar no local. Além disso, outros imóveis deverão se transformar em habitação

coletiva, em creches, em restaurante popular, em centros comunitários, etc. Com a

recuperação do bairro será desenvolvido o potencial turístico do local, sendo que o

principal incentivo à recuperação é a isenção do IPTU durante 10 anos. Neste
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projeto, os custos com despesas de restauração são por conta do proprietário do

imóvel e devem seguir a orientação técnica dos arquitetos da prefeitura.

Atualmente, diversos projetos de revitalização de áreas centrais nas capitais estaduais

brasileiras estão em andamento, como pode ser observado no QUADRO 24. No entanto,

o montante de recursos demandado é muito grande, tendo alguns projetos sido

paralisados ou implementados parcialmente. Cabe-nos refletir os impactos posteriores à

implantação desses projetos junto à população de baixa renda que, por vezes é excluída

desses espaços, que acabam se tornando “ilhas de excelência” para o consumo dos

grupos de renda média locais e ponto de referência para turistas, como aconteceu com o

Pelourinho, em Salvador, na Bahia.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a deterioração no centro iniciou-se em meados

dos anos 60, e teve seu período mais crucial ao longo dos anos 70 e 80, causada

principalmente pelo deslocamento do eixo de valorização imobiliária para a zonal

sudoeste, havendo assim acarretado o surgimento de um “centro expandido” na

metrópole, ampliando-se até a região da Paulista.

SIMÕES JÚNIOR (1994) lembra que outros aspectos também devem ser indicados

como causadores do deslocamento inicial do centro para o setor sudoeste da cidade, tais

como:

− Consolidação dos vetores de valorização imobiliária no sentido dos bairros

situados ao Sul e a Oeste da capital: iniciou-se com loteamentos voltados para

populações de alta renda: Higienópolis, Paulista e Jardins, que mais adiante se

configurariam em novas linhas de expansão. À medida que os bairros residenciais se

deslocavam para Sudoeste, iria surgindo um fluxo de verticalização voltado aos

setores de serviços e comércio. Surgem também as novas formas de organização do

espaço e atividades comerciais, sendo o exemplo mais concreto os Shopping Centers.

Com isso, o centro velho começa a perder sua importância;
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QUADRO 24 - Projetos de revitalização de áreas centrais nas capitais estaduais brasileiras, jun. 2001

Cidade Custo da recuperação
(em Reais)

Recursos já investidos
(em Reais)

O que está prometido

Belém 100 milhões 2,7 milhões pela
prefeitura, 33 milhões
pelo governo estadual.

Recuperar o mercado Ver-o-Peso, o Forte do Castelo, prédios particulares e cinco igrejas
localizadas nos dois bairros que formam o centro histórico

Curitiba 17 milhões Cerca de 10,3 milhões Recuperação de calçamento e instalação de sistema de TV na rua marechal Deodoro;
recuperação de prédio, reforma da iluminação e revitalização das ruas Barão do Rio Branco e

Riachuelo
Manaus 26 milhões Cerca de 3 milhões em

2001
Reurbanizar a rua Bernardo Ramos; restaurar e reabrir o paço da Liberdade (antiga prefeitura);

a primeira rua 24 horas ainda não está pronta
Porto Alegre Só para o projeto

Monumenta (de
preservação do centro
histórico): 21 milhões

Sem estimativa Parcerias com o setor privado e com os governos federal e do Estado; construção de um bar-
restarurante e de uma casa de eventos junto à Usina do Gasômetro

Recife Não há estimativa Em oito anos foram
investidos cerca de 11

milhões

Falta recuperar dois terços da área central, onde estão cerca de 400 imóveis; concluir
implantação de fiações subterrâneas e da central de tecnologia digital conhecida como porto

digital
Rio de Janeiro 3 bilhões nos próximos

8 anos
Cerca de 230 milhões,
desde o início dos anos

1990

Disciplinar o comércio ambulante, a propaganda irregular e os estacionamentos nas calçadas;
melhorar os serviços de limpeza pública, conservação e iluminação

Salvador 500 milhões 100 milhões na
revitalização do

Pelourinho

Restaurar casarões antigos (mais de 3.000); construir estacionamentos; melhorar limpeza de
ruas e avenidas

São Luiz 100 milhões 39 milhões nos últimos
cinco anos

Recuperar os prédios públicos e todas as ruas da área tombada pelo Estado; reforma do prédio
do Imparcial, na rua Afonso Pena, e urbanização do Canal do Portinho

São Paulo Não há estimativa Pelo menos 223
milhões, incluindo
verbas públicas e

privadas

Retirada ou reordenamento de camelôs; construção e reforma de moradias; reforma da Estação
da Luz e da área do entorno; ainda não foi concluído o Centro Cultural dos Correios, obra

estimada em 22 milhões de reais

Vitória 26 milhões 5 milhões Revitalização do parque Gruta da Onça e da praça do Índio; reurbanização da avenida
Gerônimo Monteiro, a principal do centro, e de sete outras ruas; integração do porto com a

cidade, criando uma praça para o desembarque de passageiros
Fonte: adaptado de SILVA (11.6.2001: C-1).
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− Estrutura fundiária complexa: as características físicas do Centro Velho são

limitantes ao aproveitamento ou à redefinição imobiliária, pois torna-se um espaço

de difíceis intervenções imobiliárias;

− Inadequação do padrão de edificações: devido aos novos padrões e normas de

segurança exigidos para os edifícios, ocorre uma desvalorização dos antigos, por não

se adequarem a esses regulamentos. No entanto, atualmente, existem projetos de

restauração que conseguem realizar mudanças internas nesses edifícios, permitindo

seu uso dentro das normas de segurança;

− Dificuldades na acessibilidade : esta dificuldade se refere aos usuários de

automóveis. Existe a possibilidade de as áreas centrais se tornarem um caos;

− Poluição ambiental: todos os tipos de poluição urbana, associados à depreciação

natural do ambiente e ao ineficiente serviço de manutenção urbana;

− Simbologia do centro : SIMÕES JÚNIOR (1994:36) afirma que “o centro urbano

sintetiza, melhor do que qualquer outro local, todo o retrato social de um país” e

ainda que “a sua carga simbólica, nesse sentido, é muito forte”. A realidade atual do

percentual de pessoas dos diferentes grupos sociais que transitam pelo centro

corresponde aproximadamente aos percentuais da pirâmide brasileira. Isso está

retratado mais ou menos assim:

− 95%: pessoas de grupos sociais de baixa renda (incluindo os “indigentes”);

− 4,99%: indivíduos de grupos sociais de renda média;

− 0,01 %: pessoas de grupos sociais de alta renda.

No entanto, refletindo sobre um ponto de vista mais crítico e com um conteúdo mais

social e menos estético, VIEIRA (1999: 495) diz que

“...hoje, quando se busca uma revalorização do centro de São Paulo, deve-se levar em
conta o fato de que não se trata apenas de recuperar fisicamente um espaço herdado do
passado, com restaurações e remodelagens que garantem um embelezamento maior do
espaço urbano. O resgate dos valores históricos (arquitetônicos, culturais e artísticos)
reflete apenas uma face da questão. (...) A produção e a circulação ditam novas
necessidades e o espaço tem que estar preparado para cada especificidade.”

Para o centro de São Paulo o autor afirma que, entre as soluções preconizadas para a

requalificação dessa região, não se pode deixar de lado a consideração do uso
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residencial da área. O afastamento gradual da população residente, para transformar o

local em um local de comércio e serviços, prioritariamente, ajudou a agravar a situação

de abandono e desvalorização do centro.

5.2.1 - CURITIBA - PR

A implantação de calçadões em Curitiba está integrada ao planejamento global da

cidade. O Plano Diretor, que data de 1966, definiu eixos estruturais de crescimento e de

fechamento de ruas comerciais do centro para o uso prioritário de pedestres.

“Essa iniciativa objetivava principalmente a revitalização, animação e
descongestionamento da área central. O marco inicial dessa política foi a implantação, na
década de 1970, do calçadão na rua XV de Novembro (atual rua das Flores), principal
ponto de encontro e manifestações populares e culturais. A cidade conta hoje com
aproximadamente 3 km de vias de pedestres. (...) Possuem parâmetros de ocupação e usos
adequados, além de mobiliário urbano com desenho próprio, preservando a escala e
características das antigas edificações existentes.” (ANTP, 1997: 130).

A implementação da rua de pedestre em Curitiba teve um conjunto de fatores que

explicam o sucesso obtido. Primeiro, a escolha da rua foi muito bem feita, posto que se

tratava da rua XV de Novembro (“rua das flores”) principal ponto de encontro da

cidade. Segundo, o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC, pretendeu

reabilitar, em seu projeto urbanístico, quatro funções fundamentais da rua: social - lugar

de lazer, ponto de encontros, de conversas; econômico - centro de negócios; político - a

rua é o lugar de discussões entre as diferentes correntes de opinião; cultural - a

universidade, o teatro municipal são situados nas suas proximidades.

“Os comerciantes argumentavam que a interdição à circulação dos veículos constituía um
obstáculo à liberdade do comércio e acarretaria perdas financeiras. Mas, após a
urbanização do trecho acima, constatou-se que as atividades comerciais haviam
aumentado. Daí foi possível estender o trecho de pedestres às outras seções da rua. A
população incluindo os usuários de automóvel reagiram favoravelmente. Para isto, em
muito contribuiu a campanha de divulgação e de informação realizada pelo IPPUC.”
(BRASILEIRO, 1996:s/p).

Essa rua de pedestres, afirma o autor, é dotada de um revestimento especial, em petits-

pavés, e foi entregue aos pedestres enriquecida de um conjunto de equipamentos

urbanos. O mobiliário urbano instalado em 1972 compreendia quatro quiosques, cabines

telefônicas e de informações turísticas, bancos, lojas de plantas, cafés e agência de
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correios. Uma das razões para o sucesso da rua de pedestres é que ela não constituía

uma medida isolada, pois inseria-se em um projeto de aménagement da cidade,

concernente a um conjunto de serviços: transportes, habitação, saúde, espaços verdes e

preservação dos sítios históricos.

5.2.2 - SALVADOR - BA

O centro histórico de Salvador (Pelourinho) possui 3.000 casarões, dos quais 525 foram

restaurados, 50 estão em situação precária (podem desabar a qualquer momento), 82

estão sendo restaurados e 120 iniciaram obras de restauração em janeiro de 2001.

“Em Salvador, nos últimos 06 meses, foram registrados três desabamentos de casarões no
Pelourinho que provocaram três mortes. Fora do centro histórico, mas na região central, a
marquise do hotel Palace desabou e matou o comerciante José Herculano de Jesus e
deixou outras duas pessoas feridas. Antes desse acidente, a queda de uma platibanda
(mureta de decoração usada em construções antigas) da Santa Casa da Misericórdia, na
mesma rua do hotel, provocou a morte de duas pessoas. E, em julho, uma placa de 20
quilos caiu do prédio do Banco do Brasil no Comércio (cidade baixa) e matou o ambulante
José dos Santos.” (FRANCISCO, 09.12.2000: C-1). (ver FIGURA 62).

FIGURA 62 - Marquise do hotel Palace na área central de Salvador-BA (desabamento).
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 06.12.2000.

O autor afirma que Governo da Bahia irá construir 70 unidades habitacionais, até o final

do ano, no Pelourinho; esses imóveis deverão ser vendidos para os servidores públicos

estaduais e deverão custar em média R$ 20 mil.
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Os moradores do centro histórico afirmam que o governo do Estado está pagando, como

indenização pela desapropriação, um valor ínfimo, de  aproximadamente R$2.000 para

cada morador dos casarões. Isto se caracteriza como um processo de exclusão daqueles

que vivem este espaço cotidianamente, transformando o conteúdo social do lugar em

função dos anseios dos grupos sociais dominantes.

5.2.3 - RECIFE - PE

Em Recife-PE, no intuito de eliminar o comércio informal na área central da cidade

(Centro Tradicional), a Prefeitura criou as denominadas “ruas shoppings”. No entanto,

esse esforço não revelou eficácia diante dos resultados obtidos, pois nos projetos de

intervenção urbana existe sempre uma resistência àquilo que se impõe de maneira

autoritária.

“Não se vêem camelôs nas ruas shopping, apenas entre elas. ...tentando trazer de volta os
consumidores de classe média para dinamizar o comércio do centro tradicional da cidade,
resultou na expulsão dos camelôs, criando ‘ilhas sociais’. Em consequência disso,
acentuou-se a segregação espacial... ,fragmentando-se este em novas e diferentes formas
de comércio, onde convivem, lado a lado, ruas congestionadas por camelôs e ambulantes,
ruas shopping e outras mais que ora abrigam shoppings de camelôs ora shopping centers
propriamente ditos... O espaço das ruas shopping passa por um processo de revalorização
dirigida à classe média. Assemelhar-se a um shopping center é a tentativa de resgate dos
consumidores dessa.” (COSTA, 1999: 338).

As “ruas shoppings”, diz o autor, embora tentando assemelhar-se aos shopping centers,

não oferecem bens e serviços especializados que exerçam atrativo para os consumidores

de maior poder aquisitivo da cidade. Como resultado, as “ruas shoppings” constituem-se

em ruas de um comércio popular diversificado, seguro e descongestionado, por onde

muitos transeuntes passam, à procura de promoções.

5.2.4 - TERESINA - PI

Em Teresina-PI implementou-se, de forma experimental, um sistema de controle de

temperatura em um trecho da rua Elizeu Martins, no centro comercial, denominada “rua

climatizada” (FIGURA 63). Esse trecho de rua abriga uma entrada secundária de uma

agência da Caixa Econômica Federal, uma parte do prédio da Câmara Municipal e lojas
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comerciais.

“...a umidade relativa do ar é regulada por um sistema eletrônico de microaspersores, o
que faz esfriar o ambiente em uma faixa de temperatura que varia de 6°C a 8°C. (...) Nesta
época do ano [outubro], a temperatura no centro ...oscila entre 35°C e 38°C. (...) Uma
extensão de 80 metros da rua foi transformada numa espécie de túnel de alumínio revestido
por uma manta isolante térmica. As laterais foram feitas de material acrílico transparente
para possibilitar a passagem de luz. (...) Um sensor aciona o funcionamento do sistema
sempre que a temperatura ao longo da rua fique acima da faixa máxima de 8°C mais baixa
em relação à externa. Por exemplo: para 35°C fora do ‘túnel’, o nível de calor em seu
interior deverá ser de, no máximo, 27°C. (...) O secretário municipal de Indústria e
Comércio, ...disse que a rua climatizada representa o início de um projeto para
transformar parte do centro da capital em um grande ‘shopping center’.” (OLIVEIRA,
17.10.2000: C-6).

FIGURA 63 - “Rua climatizada” na área central de Teresina-PI.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 17.10.2000.

Idealizado há três anos, o plano tem como pontos principais a recuperação de praças, de

prédios e de fachadas de construções históricas e a implantação de iluminação

cenográfica em alguns trechos, para embelezar a região central. Além disso, estão

previstas ainda a construção de um camelódromo e a reordenação do tráfego de

veículos.
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A rua climatizada tornou-se ponto de encontro de quem freqüenta o centro de Teresina,

principalmente no horário de almoço.

5.2.5 - OUTRAS EXPERIÊNCIAS

O traçado das ruas precisa levar em conta os fatores dos quais pedestres e ciclistas

necessitam. Toda a cidade e as ruas precisam de calçadas para as pessoas que se

locomovem a pé.

A participação da comunidade para que se processem intervenções na tentativa de

privilegiar pedestres e ciclistas é fundamental.

“Nos Estados Unidos, onde as vias verdes em Washington, D.C., Seattle e outras cidades
se tornaram as principais rotas para ciclistas, um número estimado de 500 projetos para a
criação desse tipo de via (conduzidos em grande parte por grupos civis) está atualmente
em curso.” (LOWE, 1992: 169).

A autora revela que em Genebra, na Suíça, é proibido estacionar próximo aos locais de

trabalho na região central (motivando os trabalhadores a utilizarem o excelente

transporte público) e em Copenhague, na Dinamarca, acabou-se com todo o

estacionamento de rua no coração da cidade. Essa medida ajuda as cidades a se

manterem vivas e compactas e torna os edifícios mais acessíveis às pessoas que estão a

pé. No Brasil, em especial em Curitiba-PR (QUADRO 25), os pedestre e ciclistas têm,

no decorrer dos anos, reconquistado os espaços públicos a eles negados durante muito

tempo.

QUADRO 25 - Curitiba: resultados das medidas realizadas no uso do espaço desde 1965

Medidas Resultados

Facilidades para pedestres e ciclistas: a cidade

tem um extensa rede de ciclovias; os pedestres

têm prioridade no centro da cidade; as praças

foram reformadas

Os distritos comerciais que já estiveram em

decadência agora estão mais cheios de vida; a cidade

possui mais pontos de encontro onde as pessoas

podem se reunir

Fonte: adaptado de LOWE, 1992: 171.

“Para tornar as áreas urbanas mais humanas, é necessário planejar o espaço ocupado
pelas ruas. Em cidades de todo o mundo, é preciso questionar a necessidade do uso do
automóvel. O London Planning Advisory Council de Londres concluiu num recente estudo
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que o desestímulo ao uso de automóveis é ‘a única forma de melhorar o meio ambiente da
Londres central’.” (LOWE, 1992: 176).

YÁZIGI (1997: 288), em relato de sua experiência de campo em Singapura, observou

que nesta cidade

“... a preponderância pelo público é notória. Crianças, idosos podem circular livremente
por todas as partes, sem o perigo de pisar em desníveis de buracos; sem colidir com
ciclistas, skatistas, entregadores de supermercados ou carros estacionados em cima da
calçada, simplesmente porque não são tolerados sob qualquer hipótese. As adaptações
para deficientes físicos são percebidas em quase toda área urbanizada.”

O autor ainda esclarece que simplesmente optaram, nessa cidade, por não criar ruas de

pedestres, mas calçadas de alta qualidade. Lá o equilíbrio é dado por duas medidas:

altíssimas taxas para importação de veículos (que o país não produz) e obrigatoriedade

de comprar um caro selo temporário, que dá direito de acesso à chamada restricted zone

central. Logicamente, esta área é compensada por eficiente sistema coletivo de

transporte de ônibus e metrô. Resulta então que, em suas ruas centrais, não se assistem a

congestionamentos, havendo convivência entre pedestres e veículos através de rígido

controle institucional.

5.3 - POSSIBILIDADES

“Acredito que o grande equivoco dos projetos de revitalização ou
requalificação - termo preferido pelos ‘urbanistas’ - é seu fundamento
pautado na reestruturação de espaços urbanos objetivando o
impulsionamento de atividades culturais e de lazer, direcionados para
os setores da sociedade com bom poder de consumo. Há uma ausência
de sentido em alguns projetos dessa categoria quando percebemos que
as áreas centrais são lugares de intenso apelo popular, no entanto, essa
população geralmente é excluída no tocante ao atendimento de suas
necessidades, anseios e perspectivas. Evidencia-se assim, projetos de
revitalização em áreas centrais que objetivam ‘devolver’ o lugar às
classes abastadas, causando a expulsão das camadas populares.”
(SILVA, 11.6.2001: C-1).

Pode-se dizer que nas intervenções urbanas em áreas centrais, pautadas apenas no

embelezamento do ambiente construído, onde são contratados “estilistas” ou

“maquiadores” urbanos, o apelo social está longe da capacidade de entendimento do que

vem a ser a cidade, pois os grupos sociais populares estão a todo o momento excluídos,

tanto do processo de “repensar o espaço” quanto do processo de efetivamente recuperar

ou requalificar (como queiram os “urbanistas”) essa região da cidade, que é freqüentada
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predominantemente por eles. São esses grupos que dão vida a essas áreas, e no entanto,

nesse processo, são afastados para dar vazão aos “delírios” arquitetônicos, paisagísticos

e de embelezamento requeridos pelos grupos sociais mais abastados.

O INSTITUTO PÓLIS (2000: s/p - Dicas n° 58) vem tratando de diversas temáticas que

revelam uma evolução no que diz respeito a “ver a cidade” como um espaço

multicultural, que tem conteúdos e especificidades que devem ser tratados num contexto

mais amplo, com um cunho social significativo, pois a degradação de áreas urbanas

centrais é um fenômeno bastante comum em cidades que adquirem um porte grande ou

mesmo médio. As áreas centrais começam a ser substituídas por outras regiões da

cidade, na função de centro de atração de investimento e de consumo de setores mais

abastados. Com a perda da importância relativa do centro, não só os investimentos

privados diminuem mas, em muitos casos, os investimento públicos também são

direcionados para outras áreas, especialmente quando os governos municipais atrelam

suas ações aos interesses do capital imobiliário.

“As áreas centrais contam com infra-estrutura já instalada que passa a ser subutilizada.
Além disso, sua localização no espaço urbano é privilegiada: o acesso ao centro das
cidades normalmente conta com melhor oferta de transporte coletivo e de vias para
transporte individual. As consequências da degradação das áreas centrais das cidades não
se resumem aos aspectos econômicos. (...) A sua degradação produz efeitos negativos
sobre a identidade e a cultura da sociedade.” (INSTITUTO PÓLIS, 2000: s/p - DICAS nº
31).

A revitalização ou requalificação de áreas centrais deve-se caracterizar não somente por

critérios funcionais, mas também políticos, sociais, culturais e ambientais.

Características básicas devem estar presentes nas intervenções de revitalização de

centros urbanos:

− humanização dos espaços públicos coletivos;

− valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes;

− incremento dos usos de lazer;

− incentivo à instalação de habitações de interesse social;

− preocupação com aspectos ambientais;

− participação efetiva da comunidade na concepção e implantação.
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A inserção dos diversos agentes que produzem este espaço cotidianamente é de

fundamental importância, como mostram ações isoladas que vêm acontecendo na cidade

de São Paulo, através da Associação Minha Rua - Minha Casa, criada em 1996.

“A ‘Associação Minha Rua - Minha Casa’, criada em 1996, mantêm um espaço de convivência para os
moradores de rua no complexo de viadutos que liga as regiões leste e oeste, na baixada do Glicério, a
800m do gabinete da prefeita Marta Suplicy. ...sem que São Paulo perceba, uma outra cidade encontra
suas próprias formas de sobrevivência e não pára de crescer. Tem barbeiro, ambulatório, praça de
leitura, quadra de esportes, mural com recortes dos jornais do dia, salão de banhos, oficina de
artesanato, mesas de jogos, restaurante, telefone comunitário e até mesmo um correio [como os
habitantes dessa cidade subterrânea não têm endereço, o correio da Associação, oferece o da sua sede
para o recebimento das cartas]. (...) “Desde 1979 os frequentadores deste espaço já contavam com a
ajuda das irmãs oblatas beneditinas, que organizavam um sopão todas as quartas... A tradição do
‘banquete’ nesse dia foi mantida. ...cerca de 50 sócios moradores de rua e 40 voluntários, além de 14
funcionários pagos pela prefeitura, que começou a ajudar em 1999, cuidam das atividades
desenvolvidas de segunda a sábado. (...) Além de três refeições diárias e banho, os moradores de rua
assistidos contam com um núcleo produtivo formado por artesãos, onde são dados cursos
profissionalizantes. (...) À noite vão para os albergues e abrigos mantidos pela prefeitura e entidades
privadas ou dormem pelas ruas.” (KOTSCHO, 08.4.2001: C-7).

No último censo promovido pela Fipe-USP (Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas da Universidade de São Paulo) foram encontrados 8.704 moradores de rua

adultos no centro expandido de São Paulo, em sua maioria absoluta homens entre 19 e

48 anos. Dois terços deles trabalham com lixo reciclável e têm uma renda em torno de

R$ 50 por semana.

Outro exemplo de inserção de agentes diversos é a perspectiva da Secretaria da

Assistência Social-SAS, que pretende contratar moradores de rua, que vivem debaixo

dos viadutos de São Paulo, como zeladores dos banheiros públicos a serem instalados

na cidade. Cada zelador ganharia pelo menos uma salário mínimo. Dessa forma,

também seriam co-responsáveis pela manutenção de um ambiente público.

A proposta 1.10 da Estratégia 1 (uso e ocupação do solo) da Agenda 21 Brasileira do

MMA (2000: 68) determina que se deve:

“Desenvolver linhas específicas para a locação social, no sentido do aproveitamento do
estoque existente e recuperação das áreas centrais degradas, visando ampliar a oferta de
alternativas habitacionais e o acesso á moradia adequada para aqueles que não têm
condições de adquirir uma unidade habitacional.”

Em relação a ações de cunho técnico, VASCONCELLOS (1996) aponta algumas

propostas ou alternativas de melhoria da circulação viária nas nossas cidades, tais como:

− a construção e o alargamento das calçadas;



276

− o estreitamento das interseções próximo às passagens de pedestres, para reduzir a

velocidade de aproximação dos veículos;

− o uso de dispositivos de restrição de velocidades (ex. a lombada);

− o uso de pavimentos que reduzam a velocidade dos veículos;

− a iluminação dos locais de travessia de pedestres;

− a construção de ilhas intermediárias em travessias muito longas, para permitir o

descanso e a salvaguarda do pedestre;

− o controle de interseções com muitos acidentes, por meio de dispositivos especiais

(ex. a mini-rotatória);

− a criação de facilidades para o uso seguro e confortável da bicicleta, principalmente

em cidades pequenas e médias.

Em relação à segurança no trânsito, o autor aponta alguns caminhos para uma mudança

de enfoque, como:

− ver a circulação segura como direito: deslocar-se em um ambiente seguro deve ser

considerado um direito protegido pela lei, desde que o usuário comporte-se

adequadamente;

− ver os acidentes de trânsito como problema ambiental: os acidentes são resultado de

muitos fatores, dentre os quais o ambiente construído é o mais relevante;

− ver os acidentes de trânsito como fenômeno multidisciplinar: os acidentes requerem

um enfoque e um tratamento multidisciplinar, com a coordenação de esforços entre

todos os envolvidos;

− gerar formas de controle social sobre os técnicos: os planejadores responsáveis pela

segurança viária devem ser responsabilizados pelas consequências de suas ações;

E ainda, como medidas de melhoria do transporte nas cidades, o autor propõe:

− implementar medidas que possibilitem a transferência modal, isto é, a transferência

de viagens dos automóveis para os ônibus, oferecendo serviços especiais com

veículos mais sofisticados fazendo poucas paradas e atravessando bairros de grupos

sociais de renda média;
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− instituir a prática da “carona programada”;

− adotar medidas de restrição ao tráfego: restrições espaciais, restrições de acesso,

restrições de tempo, restrições ao estacionamento (ex., áreas de pedestre, proibição

do tráfego em determinados horários, etc.);

− adotar o pedágio viário.

Devem-se adotar políticas de priorização do transporte público, com um conjunto de

medidas eficazes que observem as características específicas da circulação local

concomitantemente às questões comportamentais, que são de extrema importância no

tocante ao alcance dos resultados objetivados; essas ações devem ser complementadas

pela organização de sistemas de monitoração, que acompanhem o desempenho dos

serviços com o uso de tecnologias modernas em parceria com o principal agente de

interesse, a comunidade, que deve estar incluída nas discussões de todas as etapas do

processo.

A proposta 3.12 da Estratégia 3 (Produção e consumo) da Agenda 21 Brasileira do

MMA (2000) estabelece, como ponto crucial em nossas cidades, o combate às

deseconomias e aos agravos ambientais causados pela baixa eficiência operacional nos

sistemas de transporte e trânsito nas cidades, reduzindo o desperdício de energia e

tempo, melhorando a qualidade do ar, além de contribuir simultaneamente para a

redução do uso de combustíveis fósseis e do efeito estufa, tendo como ações

recomendadas:

− racionalizar a produção e a operação dos sistemas de transporte coletivo,

contribuindo para o ordenamento do tráfego e a maior eficiência na circulação;

− apoiar programas estaduais e municipais que visem garantir a qualidade física e a

segurança dos sistemas viários em geral;

− priorizar o transporte coletivo e disciplinar o uso do automóvel particular através de

restrições legais e experiências de adesão voluntária, tais como as expressas em

programas como o rodízio de automóveis e o “transporte solidário”;
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− implantar programas de inspeção de emissão veicular, definindo limites de emissão e

outras normas técnicas como a obrigatoriedade da regulagem dos motores e o uso de

catalisadores;

− incentivar estados e municípios a adquirirem frotas de veículos menos poluentes e

com maior eficiência energética, criando nos bancos públicos e privados linhas

especiais de crédito;

− incentivar e ampliar programas estaduais e municipais que visem aumentar a

participação dos combustíveis menos poluentes como gás, álcool e eletricidade nos

meios de transporte;

− promover campanhas educativas e programas que vinculem os efeitos positivos à

saúde com a diminuição da emissão de gases oriundos da queima dos combustíveis

fósseis, premiando e divulgando as iniciativas bem-sucedidas de redução desses

efeitos;

− apoiar ações e programas estaduais e municipais que visem contribuir para a temática

específica do efeito estufa e aquecimento global, fortalecendo os elos entre as

iniciativas locais e os compromissos globais da Agenda 21, tal como vem

acontecendo no contexto de programas como “Cidades Saudáveis”.

5.3.1 - VIAS PÚBLICAS E VIAS DE PEDESTRES

Em relação às vias públicas, o INSTITUTO PÓLIS (2000: s/p - Dicas nº 11) evidencia

que a eleição do automóvel como principal ator da vida urbana restringe seu conceito,

que passa a ser entendido como espaço destinado à circulação de veículos. Esta

mentalidade permite a aplicação concentrada de parte expressiva dos recursos

municipais em grandes obras viárias, beneficiando apenas uma parcela pequena da

população e atendendo aos interesses das grandes empreiteiras. Assim, as ações no

campo das vias públicas não levam em conta os aspectos ambientais, culturais e mesmo

o direito dos pedestres à locomoção com segurança e fluidez. Para se superar a

subordinação da cidade ao automóvel, é preciso considerar com igual importância os

demais modos de transporte (a pé, bicicleta, ônibus e outros). Da mesma forma, é
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preciso entender a rua também como arena de um amplo conjunto de relações sociais

envolvendo o lazer, a vizinhança, as atividades comunitárias e o trabalho.

“O tratamento das vias públicas como espaço onde as pessoas se encontram, trabalha, e se
divertem promove a devolução da cidade ao seu verdadeiro dono, o ser humano. (...) Suas
calçadas podem ser mais largas, criando espaços semelhantes a pequenas praças num
mesmo bairro, a um custo muito baixo. O fechamento de algumas esquinas ao tráfego de
veículos e outras medidas de desestímulo ao tráfego de passagem podem melhorar a
qualidade de vida...” (INSTITUTO PÓLIS, 2000: s/p - Dicas nº 11).

Alguns pequenos exemplos de readequação das vias para melhorar a condição de

circulação, tais como criação de baias de carga e descarga (FIGURA 64), alargamento

de calçadas (FIGURA 65), avanço de calçadas nas esquinas (FIGURA 66) são

apresentados a seguir, por meio de croquis.

FIGURA 64 - Carga e descarga nas baias.
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FIGURA 65 - Alargamento das calçadas suprimindo duas faixas de rolamento.

FIGURA 66 - Avanço de calçada nas esquinas.

As ruas, praças, edifícios públicos e sistemas de transporte geralmente não consideram

as necessidades especiais de milhões de cidadãos, os portadores de deficiência.

“Como principal responsável pelo controle e definição do planejamento físico territorial, o
poder público municipal tem condições privilegiadas para realizar intervenções que
permitam a ampliação dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, especialmente
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no que diz respeito às suas condições de acessibilidade às vias e edifícios. Facilitando-se
os acesso, o espaço urbano e o construído tornam-se menos hostis aos cidadãos que
possuam alguma restrição às suas possibilidades de locomoção. O município pode intervir
no aumento d acessibilidade por três formas: intervenções diretas no espaço construído,
oferecimento de serviços de transporte e modificações na legislação.” (INSTITUTO PÓLIS,
2000: s/p) (DICAS nº 26).

No que diz respeito diretamente às vias de pedestres, estas devem ser planejadas e

projetadas de forma a respeitar a sua função principal, priorizar a circulação de

pedestres, valorizando os indivíduos que delas usufruem, assim como as atividades que

ali se localizam (FIGURA 67).

“Pelo menos no que tange à maioria das cidades deste país, as vias de pedestres não se
configuram claramente, perdem continuidade, são apropriadas por automóveis,
mobiliários urbanos, lixos entre outros. A prioridade inexpressiva dada ao deslocamento
dos pedestres, entendidos aqui como pessoas que se deslocam a pé pelos espaços públicos
abertos e por redes de caminhos projetados ou espontâneos, não condiz com a importância
do fato de que o andar a pé é elo fundamental da circulação, do qual todos os demais
modos dependem.” (PAVARINO FILHO, 1996: 25).

FIGURA 67 - Via de pedestre (calçadão) na área central de Londrina-PR.
Fonte: Postal.

O autor ainda afirma que conflitos ocorrem freqüentemente, quando o pedestre enfrenta

o perigo ao invés de optar por alternativas que julga inaceitáveis. Ocorre que, se o

caminho é lento e oneroso, alguns escolherão o caminho mais rápido e mais fácil - como

fazem os motoristas de automóveis. Em passarelas que os pedestres têm que subir
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longos lances de escada, por exemplo, a tarefa é difícil para os que carregam crianças ou

bicicletas, e acabam por estimulá-los a escalar barreiras de concreto, cercas metálicas ou

de arame e exporem-se ao perigo. As passagens em desnível, por sua vez, esbarram,

como admite o Manual de Segurança de Pedestres, em DENATRAN (1987), na

resistência que os pedestres têm em utilizá-las, por terem que se desviar de seus

caminhos, subir e descer escadas, despendendo uma energia total de 10 a 15 vezes

superior à energia gasta ao andar-se no plano.

“A rede de caminhos de pedestres, mesmo nos centros em que a concentração de atividades
demanda que a maior parte dos percursos seja feita a pé, é quase sempre precária e
insuficiente em termos de conforto e segurança. Mesmo o próprio traçado da rede de vias
de pedestres é estabelecido, não raro, de forma a atender primeiramente a circulação e
estacionamento de veículos. No Brasil, a partir de meados da década de 1970, foram
implementadas ruas de pedestres conhecidos como ‘calçadões’, em algumas cidades. Os
objetivos principais, no entanto, foram a diminuição dos congestionamentos, incentivo a
atividades econômicas e preservação de locais históricos. Não houve uma preocupação
mais específica com o pedestre, no sentido de organizar o uso do espaço, adequando-o às
conveniências de seu deslocamento [e seus desejos e anseios].” (PAVARINO FILHO,
1996: 27).

De acordo com a ANTP (1997), as seguintes localizações devem ser valorizadas no

planejamento das vias de pedestre:

− espaço adequado de ponto de encontro das pessoas e lugar para compras,

alimentação, lazer e manifestações culturais;

− locais agradáveis para descanso;

− espaço de circulação para comércio e serviços.

Essa Associação ainda considera que as seguintes características devem ser

consideradas no planejamento e projeto destas vias:

− as vias de pedestre devem ter topografia plana e facilitar ao usuário o andar a pé;

− a largura deve ser estudada conforme a demanda de usuários da via;

− a intervenção na rua deve ser visualmente integrada ao entorno; as proposições

devem conter elementos que lembrem a cultura regional em que esta via se inserirá,

bem como seu sistema construtivo e seu clima;

− a escala adequada dos edifícios deve ser respeitada, proporcionando uma relação

harmônica entre os usuários, edifícios e insolação;
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− a padronização dos meios de comunicação das edificações e das vias não deve

interferir e poluir visualmente o espaço considerado;

− dar importância à recuperação das fachadas ao longo das vias de pedestres, a fim de

facilitar a informação, caracterizar o eixo viário e valorizar o ambiente;

− as extremidades da via devem se integrar visualmente e funcionalmente ao sistema

viário do entorno; percurso da via deve ser revelado em fragmentos, com a

descoberta gradativa dos espaços pelos usuários, onde as fachadas se integram à

paisagem, ao piso e aos mobiliários urbanos existentes;

− mobiliário urbano deverá assegurar índices de conforto ao usuário e constituir um

sistema integrado de objetos, respeitando a escala da paisagem urbana, dispostos de

forma a não atrapalhar o fluxo de pessoas e de veículos de carga e descarga de

mercadorias e proporcionar ambientes agradáveis ao longo da via;

− piso é outro componente fundamental da paisagem urbana da via de pedestre,

fazendo a relação entre edifícios e a circulação dos usuários; a necessidade de

integração do piso ao desenho da via é recomendada;

− recomendam-se projetos de estacionamento nas proximidades das vias de pedestres,

assim como a implantação de transporte coletivo eficiente, de forma a assegurar o

acesso do usuário.

Deve-se pensar na rua, também, enquanto espaço público, na priorização do uso da

bicicleta, importante modalidade de transporte, que só não se expande nas áreas urbanas

brasileiras, enquanto meio mais adequado de locomoção, em função do total “desprezo”

das autoridades municipais. Existem diversos fatores que podem ser enumerados como

características favoráveis ao uso desse meio de transporte, tais como LIMA NETO;

ALENCAR; MONTEIRO (1996) apontam em seus estudos:

− baixo custo de aquisição e de manutenção;

− pequeno uso de espaço, exigindo investimentos públicos modestos. A área requerida

por uma bicicleta estacionada é a de um retângulo de 0,60 x 2,00 m. Isso equivale a

dizer que em uma vaga para automóvel cabem cerca de 10 bicicletas;
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− baixa perturbação ambiental. Por ser silenciosa e não lançar gases, a bicicleta não

provoca nenhuma espécie de perturbação ambiental.

Os autores lembram que se deve ter em mente que algumas características específicas

em projetos de priorização do uso da bicicleta tem de ser observadas, como:

− raio de ação limitado, admitindo-se como normal uma viagem casa-trabalho com

percurso variando de 5 a 6 km;

− elevada sensibilidade às rampas, o que exige estudos cuidadosos relativos à

topografia do terreno;

− vulnerabilidade às intempéries, ao roubo e aos choques. Para diminuir essas

restrições, normalmente põem-se em prática ações do tipo ciclo-rotas e ciclo-faixas,

ciclovias, bicicletários, iluminação, etc.;

− a importância da escolha de áreas que possuam uso contínuo de bicicleta como modo

de transporte cotidiano nos deslocamentos do domicílio para o trabalho, escola,

compras e lazer;

− a necessidade da implantação de um sistema integrado bicicleta/transporte público;

− o estudos dos impactos no transporte individual motorizado;

− o conceito de via ciclável como mais adequado à realidade brasileira;

− o uso adequado da bicicleta como modo de transporte, integrado aos aspectos

ambientais, sócio-culturais, econômicos e sanitários.

a) Comércio informal

A relação entre os camelôs e entre estes e os comerciantes das áreas centrais requer

especial atenção quando a rede de ambulantes não está regulamentada. A fase

embrionária em que se encontram os seus órgãos de representação leva, muitas vezes,

para o nível pessoal, as soluções de problemas cotidianos que por vezes afligem a todos,

de maneira generalizada. O grande número de ambulantes e a disputa pelos melhores

pontos de venda na cidade geram uma concorrência predatória entre os trabalhadores da

mesma “categoria”.
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“... a desordem, por sua vez, dá margem para o aparecimento de relações conflituosas
entre pedestres, ambulantes e comerciantes. Surgem reclamações referentes à falta de
espaço para os pedestres, a presença de camelôs ao lado de pontos de ônibus, a obstrução
da entrada de lojas, entre outros, dificultando a criação de uma empatia entre os
moradores da cidade e essa camada de trabalhadores que tentam sobreviver por meio de
uma atividade informal da economia, após terem sido excluídos do mercado formal de
trabalho. (...) A Prefeitura Municipal também deve estar atenta para a desfiguração do
espaço público que a presença de ambulantes de maneira não organizada pode
proporcionar. Barracas em espaços públicos de convivência ou próximas a monumentos
públicos podem causar o estranhamento do cidadão em relação a esse espaço ocupado e,
em seguida, o rompimento afetivo do morador com a sua própria cidade.” (INSTITUTO
PÓLIS, 2000: s/p - Dicas nº 72).

O comércio ambulante foi regulamentado no município de são Paulo, de 1989 a 1992,

através da iniciativa da Prefeitura Municipal por meio de um fórum do qual faziam

parte: Secretarias Municipais diretamente ligadas à questão, a Associação Comercial, a

Federação de Lojistas, Federação do Comércio, todas as entidades que representam os

ambulante, OAB, Ordem dos Economistas e o Sindicato das Arquitetos.

Dentre as definições acordadas pelo fórum, estão:

− permissão para exercício da atividade somente aos ambulantes cadastrados;

− tendo-se como base a planta genérica de valores da cidade, estipulou-se o pagamento

ao Município pelo uso do espaço público (a partir do valor do metro quadrado em

cada região);

− 2/3 dos pontos fixos foram destinados aos portadores de deficiência física e aos

sexagenários;

− 1/3 foram distribuídos aos demais interessados, pelo critério de antiguidade;

− A credencial foi dada a título pessoal e intransferível (os deficientes contavam com

auxiliares);

− caso houvesse desrespeito às normas gerais (quanto à localização, documentação,

higiene, etc.) eram aplicadas multas, e em caso de reincidência, a permissão ao

exercício da profissão era revogada;

− foi criada ainda uma comissão permanente regulamentadora em cada administração

regional, com a função de controlar as medidas definidas, delimitar e distribuir os

pontos, e deliberar quais produtos podiam ser comercializados.
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b) Cooperativas de Catadores de Papel

Em São Paulo-SP há um bom exemplo de iniciativa de auto-organização dos catadores

de papel, a Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais

Reaproveitáveis-COOPAMARE, que começou associada ao trabalho de um núcleo

religioso, no início da década de 1980.

“A cooperativa iniciou a colaboração com o poder público local a partir de 1989 [sendo
que na gestão posterior o convênio foi desfeito]. (...) O primeiro passo da Prefeitura foi
promulgar um decreto, reconhecendo o trabalho dos catadores como atividade
profissional. Fez a concessão de dois espaços públicos para a Cooperativa funcionar...,
com banheiros onde os trabalhadores pudessem tomar banho ao final do dia.
Posteriormente foram construídas duas salas para reuniões e administração, cantina,
pronto-socorro, além da aquisição de roupas de segurança. Por fim, estabeleceu-se um
convênio para o pagamento de serviços prestados pela cooperativa à prefeitura.”
(INSTITUTO PÓLIS, 2000: s/p - Dicas nº 58).

De acordo com o INSTITUTO PÓLIS (2000: s/p - Dicas n° 58), essa parceria entre a

COOPAMARE com a Prefeitura obteve os seguintes resultados:

− espaços de trabalho mais adequados reverteram em melhores condições de

comercialização, preço e organização do trabalho, diminuindo o deslocamento do

material a ser recolhido. Houve um ganho de legitimidade junto ao mercado

comercializador: os fabricantes e intermediários passaram a recolher

sistematicamente o material na sede da COOPAMARE. Os catadores obtiveram,

também, visibilidade e aceitação pública por vários setores da sociedade;

− a participação dos catadores neste projeto possibilitou-lhes resgatar a dignidade e a

cidadania. A violência e a marginalidade, vividas nas ruas, deixaram de compor o

cotidiano destas pessoas. O aumento de renda e melhores condições de trabalho

permitiram a reestruturação de suas vidas;

− a Prefeitura reduziu os gastos com resíduos, que deixaram de ir para aterros

sanitários, aumentando a sua vida útil, e reduziu os investimento em novos espaços

com esta finalidade.
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5.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário fazer com que o cidadão também pertença ao lugar, tenha uma identidade

com ele, não permitindo que aconteça uma “anomia” generalizada. A rua não pode ser

retratada apenas como espaço de circulação, delimitada por variáveis quantitativas e

físico-espaciais, pura e simplesmente, não se negando a importância também dessas

análises.

 “Além da grande diferenciação no tecido urbano, que cria espaços singulares, da
distribuição desigual de equipamentos e serviços, para além desta configuração física há
uma complexa rede de relações entre grupos que traçam laços de identidade com o espaço
que ocupam, criam formas de apropriação e lutam pela ocupação e garantia de seus
territórios.” (GOMES e COSTA, 1988:60).

A lógica formal e funcional dos planejadores, com suas delimitações e intervenções

espaciais cirúrgicas, pontuais e desarticuladas, sem quase nenhuma dimensão

humanística, vem acarretando uma verdadeira descaracterização do espaço público da

rua, pois seus estudos, planos e projetos não trazem consigo a preocupação com a

compreensão do significado e da intersubjetividade que vem atrelada a ele, pois cada

lugar tem suas especificidades, suas particularidades. Deve-se, nesse contexto, buscar

primordialmente a qualidade de vida de seus habitantes, numa perspectiva voltada aos

valores humanísticos.

A geografia urbana está diante de um novo desafio, um mundo em constante mutação,

onde se impõem reflexões aguçadas sobre a importância da condição do conteúdo sócio-

espacial para uma compreensão da vida na cidade, numa era preocupada com a “pós-

modernidade” dos ambientes construídos e sociais, numa perspectiva dos grupos sociais

dominantes. Não se quer aqui, no entanto, negar a importância de se retratar a cidade

também enquanto projeção física, enquanto idéia de sítio.

Negar a rua, transformá-la em um corredor de tráfego veicular, única e exclusivamente,

é o maior equivoco que diversos órgãos de planejamento cometem.

A comunidade, o ser humano reagem contra padrões rígidos e excludentes de

organização sócio-espacial. Um exemplo é a inversão concebida pelos moradores das

superquadras de Brasília, da proposta original do projeto de centro comercial concebido

nas entrequadras colocando, enquanto função, a rua como ponto de circulação de
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veículos e local de carga e descarga, enquanto a área de acesso aos pontos comerciais

estariam voltadas para o interior das superquadras, negando a vida nas calçadas da rua.

Evidentemente, os comerciantes e a comunidade não obedeceram a essa determinação.

FRÚGOLI JÚNIOR (2000) evidencia que se torna necessário retomar determinados

fundamentos que regem o ideário da cidade moderna, como o princípio constitutivo da

diversidade social, que se manifesta por exemplo na ocupação das ruas, praças e demais

espaços públicos, e que também se traduz na configuração de uma vida pública, regida

por relações políticas e democráticas em que as diferenças sejam devidamente

arbitradas. E cabe investigar, mais detidamente, que tipo de urbanização é esta e qual a

extensão de suas conseqüências, já que vem-se acentuando o declínio não só dos

espaços públicos mas também da vida pública, com a articulação de intervenções

urbanas abertamente contra a população de baixa renda, sob uma hegemonia

empresarial em que os interesses públicos são subordinados aos interesses privados.

Acredito que, ao discurso “democrático” de instâncias ditas representativas dos mais

diversos agentes que produzem e reproduzem o espaço público da rua nas áreas centrais,

deve-se incorporar de fato, e não apenas como instância de ratificação de ações

diversas, uma maior diversidade de participantes e entidades representativas, e que essa

atuação seja capaz de criar novas perspectivas para a organização das cidades,

concretamente.

“Encarar a cidade, ou mesmo um bairro [ou, uma rua], como se fosse um problema
arquitetônico mais amplo, passível de adquirir ordem por meio de suas transformação
numa obra de arte disciplinada, é cometer o erro de tentar substituir a vida pela arte.”
(JACOBS, 2000: 416).

“Se os planejadores urbanos e os homens de negócios, os credores e os legisladores que
aprenderam com os planejadores continuarem aferrados a presunções não comprovadas
de que lidam com um problema das ciências físicas, o planejamento urbano não progredirá
de maneira alguma. É natural que ele estanque.” (JACOBS, 2000: 489).

A principal contribuição desta pesquisa foi abordar uma temática ainda pouco discutida

no meio técnico e científico, que é a questão do espaço público da rua, tentando-se aqui

ampliar a abordagem pontual e localizada de alguns estudos existentes.

A ANTP (1996) assinala que, para atender à demanda crescente de uso do automóvel,

ocorrem contínuas adaptações e ampliações do sistema viário, freqüentemente com

custos elevados. Considerando que o consumo do espaço viário é altamente
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diferenciado pela renda, sendo muito maior no caso de quem usa o automóvel, esta

política é iníqua, desviando recursos que poderiam ser utilizados para melhorar as

condições de circulação do transporte público, de bicicletas e, principalmente, de

pedestres.

 Os problemas sociais que se somam, tais como: mendicância, comércio informal,

vendedores ambulantes, prostituição, assaltos, e outros, afetam sobremaneira a

circulação de pessoas nas áreas centrais, principalmente aquelas que se deslocam

cotidianamente pelas suas calçadas, contribuindo para a depreciação da qualidade do

ambiente dessa região. A queda da qualidade ambiental também é fator preocupante,

quando nos atemos a aspectos de poluição sonora, do ar e visual. As calçadas estreitas e

congestionadas e o excessivo número de obstáculos acarretam uma crescente perda do

espaço efetivo de circulação do pedestre, tendo como conseqüência sua expulsão para

outros locais de consumo da cidade, como os sub-centros de bairro e/ou shopping

centers.

Não há uma preocupação real em se criarem políticas públicas que possibilitem uma

readequação dos espaços públicos nas áreas centrais, devolvendo-os a todos os cidadãos

indistintamente, pois elas esbarram em prioridades que resguardam os valores dos

grupos sociais de renda média e alta.

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

espaços onde ocorre a maioria das manifestações culturais e de lazer. O espaço público

da área central é cada vez mais desprivilegiado em termos de melhorias urbanas,

deixando assim de oferecer um ambiente agradável, pois seu estado de depreciação é

crescente.

A transferência dos focos de cultura, lazer e consumo para áreas privadas induz à

freqüência de pessoas com poder aquisitivo mais elevado, segregando a parcela maior

da população em seus bairros periféricos, desprovidos de quaisquer áreas de

entretenimento e inter-relacionamento entre seus habitantes, bairros estes que têm em

sua forma-conteúdo apenas a função de bairros-dormitórios. RIBEIRO (1993), em seus

estudos, relata que o equacionamento do problema de transporte de pessoas nas áreas

urbanas está intensamente associado ao problema das desigualdades de renda. É



290

desejável que seja levada em conta a necessidade de privilegiar tecnologias, tais como

ciclovias, calçadas, vias exclusivas para pedestres, mais adequadas ao potencial de

demanda formada por pessoas que, por insuficiência de renda, deslocam-se com menos

freqüência ou o fazem à pé.

Em relação às áreas centrais, TOLEDO (1996) afirma que são os lugares mais bonitos,

arquitetonicamente mais ricos e urbanisticamente mais harmoniosos e, no entanto, são

os que mais se enfeiam e estão submetidos a uma rotina diária de pouco-caso. São os

lugares mais dotados de infra-estrutura, onde não faltam água e luz, a oferta de

transporte coletivo é farta, os acessos são fáceis, e com espaço edificado abundante.

Porém,  a partir das cinco horas da tarde, tudo começa a se esvaziar, antecipando uma

noite de deserto, onde a laboriosa infra-estrutura, produto de investimentos de várias

décadas, ou até mesmo séculos, fica ociosa por períodos de doze, treze ou quinze horas

por dia. Fato este que ocorre num período prolongado nos finais de semana,

principalmente aos domingos (FIGURA 68).

FIGURA 68 - Área central “vazia” no domingo em São Paulo.
Foto: Demétrio Magnoli.

A questão do espaço público da rua nas áreas centrais deve ser tratada de maneira a

melhorar a situação de deslocamento e acesso, como também o espaço que o circunda,

com espaços destinados exclusivamente aos deslocamentos realizados a pé e de



291

bicicleta, numa perspectiva de melhoria da qualidade da área que se integra de forma

adequada à malha viária, como também de incentivo ao fortalecimento do comércio

local, num processo de revitalização ou requalificação total da área.

Faz-se necessário, dessa forma, recompor os espaços destinados ao pedestre. Os órgãos

públicos responsáveis pelo planejamento e gerenciamento de tráfego, como também

pelo planejamento urbano, juntamente com a comunidade e pesquisadores de diversas

áreas de conhecimento, devem criar um fórum de debate onde possam estabelecer novas

formas de intervenções no espaço urbano, de modo que os aspectos técnicos, sociais,

econômicos e culturais se integrem de forma a repensar a cidade a curto, médio e longo

prazo.

A cidade de Uberlândia-MG não foge à regra das demais, onde planos urbanísticos e de

trânsito e transportes são criados na perspectiva de melhoria das condições de vida

urbana. No entanto, são arquivados ou implementados parcialmente, contribuindo então

para o agravamento dessa situação.

Nota-se, atualmente, em diversos municípios, um verdadeiro frenesi relativo às

intervenções públicas, na tentativa de recuperar espaços históricos, porém, pode-se

indagar se essas propostas de resgate da história, identidade e memória dos patrimônios

não é uma necessidade de reafirmar o próprio sistema. A simples recuperação estética

não leva a um resultado satisfatório, falta recuperar os símbolos historicamente

importantes e significativos e devolver de fato o espaço público ao cidadão.

A criação de vias exclusivas para pedestres, alargamento de calçadas, alterações físicas

para circulação de portadores de deficiência física, ciclovias, canaletas exclusivas para

ônibus, implementação de espaços adequados para o comércio informal, áreas de

convivência e lazer, restaurantes populares e outras soluções podem ser implementadas

num processo de revitalização das áreas centrais com o objetivo de tornar esse espaço

um ambiente agradável a todos, devolvendo-o à população, considerando-se como vital

a participação efetiva dos diversos agentes envolvidos.

“A produção e ordenação de informação sobre a realidade social a ser analisada para a
tomada de decisões deverá ser também democratizada. Essa democratização significa
produzir as informações que as comunidades exigirem, para que compreendam melhor o
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que se passa em todos os níveis da realidade e nos diversos níveis e setores da ação
governamental.” (CAMPOS FILHO, 1989: 138).

Um exemplo de reintegração da população de baixa renda à vida cotidiana da cidade

pode ser observada na criação de um Restaurante Popular (FIGURA 69) no centro do

Rio de Janeiro, como observado no artigo de KLEIN (14.11.2000:C-1):

“Um almoço completo com arroz, feijão, bife de panela ou isca de frango, batata palha,
salada, sopa de ervilha, refresco de laranja e sorvete de flocos ou maçã de sobremesa.
Tudo por R$1. O resultado dessa combinação foi uma fila que chegou a 100 metros
durante o primeiro dia de funcionamento do Restaurante Popular Betinho, na Central do
Brasil, no centro do Rio. (...) Trabalhadores, aposentados, desempregados, sem-teto, mais
de 3 mil pessoas acorreram para o bandejão desde as 9h30, uma hora e meia antes de
abrir. (...) O Restaurante... tem 344 lugares e capacidade para oferecer 3 mil refeições por
dia. É operado por uma empresa particular, que recebe R$ 1,85 do governo a cada
refeição servida. O subsídio por mês é de R$ 122.100. Entre os 45 funcionários do
restaurante, 15 são ex-moradores de rua. (...) O restaurante tem quatro nutricionistas.
Cada refeição... tem no mínimo 1.800 calorias.”

FIGURA 69 - Restaurante popular Betinho, na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO,  14 .11 .2000 .

O marketing para promover intervenções nas cidades através da reurbanização não leva

em consideração o imaginário social, a vivência, o cotidiano, a identidade, a percepção.

A imposição técnica das intervenções raramente permite um levantamento das reais

necessidades do lugar junto à comunidade diretamente afetada, em decorrência de

interesses do capital imobiliário, de leis de uso e ocupação do solo, de projetos e planos

elitizados, acarretando conseqüentes descaracterizações sócio-espaciais e culturais em
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função da “modernidade”, enfim, em função dos interesses da elite do poder, resultando

quase sempre num processo de exclusão social.

Sobre a composição dessa chamada “elite” HUNTER apud DELLE DONNE (1983)

afirma que são homens que têm poder, prestígio, influência são aqueles que, em certa

medida, decidem por toda a comunidade; e as suas decisões estão em condições de ser

impostas por meio da persuasão, da intimidação, da coerção e, se necessário, da força.

Ainda, afirma SOARES (1995), como parte integrante desse processo, mas sem muito

poder de reivindicação e de mudanças, estão os citadinos, manipulados, voluntariamente

ou não, seja pelos meios de comunicação de massa, pelo caráter simbólico de crenças,

religiões, costumes, culturas, ou ainda por sanções no trabalho, no bairro, e que assim

acabam servindo para legitimar as ações daquele grupo de poder.

Essa população, de acordo com a autora, muitas vezes oferece pouca ou nenhuma

resistência, sendo em alguns momentos grata às melhorias que lhe são proporcionadas.

Nesse contexto, dificilmente ocorre o surgimento de espaços para a formação de

organizações populares que possam, efetivamente, reivindicar melhorias para a cidade.

Os ditos “urbanístas” vêm discutindo, há várias décadas, questões referentes a modelos

de desenho urbano para novos bairros e cidades, onde a idéia de “unidades de

vizinhança” é a principal temática. Porém, poucas experiências práticas se fizeram, e no

decorrer de alguns anos os objetivos iniciais se alteraram sobremaneira, em função da

dinâmica imposta pelas constantes e rápidas mutações nas relações sócio-econômicas-

culturais, frente ao processo globalizante, que força adequações constantes do

comportamento humano frente ao espaço urbano.

Diante disso, o espaço público da rua deve ser rediscutido de maneira a abarcar sua

realidade histórico-social e cultural, sua construção subjetiva, uma espacialidade onde

as pessoas se identifiquem por símbolos comuns, representações e mediações, para que

se possa efetivamente torná-lo um espaço de sociabilidade, um espaço humanizado.


