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RESUMO 

 

O foco central dos meus trabalhos têm sido as com questões urbanas, notadamente aquelas relacionadas 
ao Desenho Urbano das cidades de porte médio, analisadas através da abordagem perceptiva. Partindo 
deste referencial teórico metodológico, pretende-se chegar a uma ação concreta projetual de intervenção 
urbana. Como objeto de estudo, estarei analisando a Rua Batista de Carvalho, em Bauru, SP, por suas 
características de composição e leitura na sua paisagem urbana. A abordagem perceptiva no desenho das 
cidades permite justamente buscar um resgate das qualidades visuais que poderiam despertar enfoques 
cognitivos no tocante a organização do espaço urbano. A abordagem perceptiva no estudo da paisagem 
urbana se interessa pelo modo como os indivíduos percebem e tomam decisões a respeito da cidade. Tal 
enfoque procura redirecionar os processos que dão origem ao padrão urbano. Ou seja, é esta estrutura 
cognitiva da cidade que oferece novos padrões e influencia a interação com os espaços urbanos e as 
tomadas de decisão no tocante a áreas para compras, moradias ou lazer, e não a estrutura física da 
cidade, composta por edifícios, ruas e avenidas. A percepção do meio ambiente urbano tem sido colocada 
como elemento vital para a sobrevivência urbana. A problemática ambiental urbana atual é resultado duma 
época em que a renovação das cidades é intensa, profunda e acentuada, justificando uma preocupação 
com seus aspectos visuais. A questão que se coloca é que, ao se trabalhar com espaços urbanos, o corpo 
técnico ainda considera o projeto para este espaço independente das expectativas da população usuária 
deste mesmo espaço, e a forma como esta população apreende este espaço raramente é considerada. 
Com este enfoque dado à cidade, todos os estudos preocupados em como a cidade é percebida pelo 
cidadão, são mais do que nunca relevantes. O processo de Desenho Urbano, preocupado com a 
qualidade físico-ambiental do meio ambiente, admite o potencial da contribuição do estudo da percepção 
ambiental para a intervenção urbanística como fundamental, por tratar de interferir na cidade, na sua 
reconstrução mental e em suas imagens, atributos e qualidades percebidas pela população. A importância 
da abordagem perceptiva no Desenho Urbano está justamente na tentativa de se retomar estas 
especificidades. Dessa maneira, a arquitetura passa a buscar um resgate das qualidades visuais 
anteriormente existentes, as quais poderiam despertar enfoques cognitivos no tocante a organização do 
espaço urbano. 
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INTRODUÇÃO 

O foco central dos meus trabalhos têm sido as com questões urbanas, 
notadamente aquelas relacionadas ao Desenho Urbano das cidades de porte médio, 
analisadas através da abordagem perceptiva. Neste trabalho, como objeto de estudo, 
analisei a Rua Batista de Carvalho, em Bauru, SP, por suas características de composição 
e leitura na sua paisagem urbana. Partindo do referencial teórico metodológico reflexivo 
utilizado e já consolidado com a experiência adquirida no mestrado e no doutorado, 
(onde constam as principais preocupações, direcionamentos para o estabelecimento de 
possíveis critérios de Desenho Urbano) pretendeu-se chegar a uma análise das 
intervenções realizadas na área, e as conseqüentes alterações ocorridas na Programação 
Visual Urbana, pois, segundo Ananian1: “o Design teria uma contribuição fundamental na 
configuração do lugar público, no processo de revitalização de áreas centrais ... na 
consolidação da imagem e identificação da cidade assim como no bem estar social da 
população”. E ainda, de acordo com Homem de Mello2, em se tratando da poluição 
visual urbana, “a tarefa de elaborar uma legislação adequada aos interesses da cidade e 
da população é outra face da atuação do urbanista, do arquiteto e do designer”. 

Interpretando as interfaces existentes entre o design e a arquitetura pode-se afirmar 
que, em um número significativo de situações, a arquitetura funciona como suporte da 
Programação Visual Urbana, ao mesmo tempo em que o mobiliário urbano pode 
perfeitamente ser compreendido como componente da Paisagem e do Desenho Urbano, 
justificando uma atuação conjunta no espaço da cidade do arquiteto e do design em 
projetos interdisciplinares, pois, de acordo com Ribeiro3, “... o que promove a legibilidade 
urbana, identidade visual e qualidade de vida de uma cidade são todos os elementos 
urbanos juntos e em harmonia”. 

 

A ABORDAGEM PERCEPTIVA E O DESENHO URBANO 

A abordagem perceptiva no desenho das cidades permite buscar um resgate das 
qualidades visuais que poderiam despertar enfoques cognitivos no tocante a organização 
do espaço urbano. E neste sentido, cabe ressaltar a afirmação de Borges4: 

As cidades perderam muito da sua identidade com esse crescimento caótico, 
perderam a aura que antes era comum aos grandes centros. Aquele ar ora austero, ora 
aconchegante, por vezes animada, outras romântica, tudo isso foi se perdendo no 
processo desordenado de crescimento (ou inchaço) das cidades. A preocupação com o 
urbanismo limita-se, hoje, a alargar avenidas para acomodar o tráfego crescente ou criar 

                                                 
1 ANANIAN, Priscilla. Mobiliário Urbano Integrado – Uma Proposta para Inovação. 6o Congresso Brasileiro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo, FAAP, 2004. 
2 HOMEM DE MELLO, Chico. Interesses privados e políticos condicionam design público de São Paulo. São 
Paulo, PROJETODESIGN, edição 287, 2004. 
3 RIBEIRO, Bárbara. A função do mobiliário urbano. 6o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Design. São Paulo, FAAP, 2004. 
4 BORGES, Daniel Jorge dos Santos Branco. Análise da implantação do sistema de mobiliário urbano de 
Salvador. 6o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo, FAAP, 2004. 
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vias alternativas para desviá-lo, como as famosas avenidas de vale. Não se criam mais 
ícones representativos da cidade, não se vê mais elementos pictóricos que possam nos 
servir não só de ponto de referência e localização, mas que também nos forneçam uma 
identidade para a própria cidade. 

A abordagem perceptiva no estudo da paisagem urbana se interessa pelo modo 
como os indivíduos percebem e tomam decisões a respeito da cidade. Tal enfoque 
procura redirecionar os processos que dão origem ao padrão urbano. Ou seja, é esta 
estrutura cognitiva da cidade que oferece novos padrões e influencia a interação com os 
espaços urbanos e as tomadas de decisão no tocante a áreas para compras, moradias 
ou lazer, e não a estrutura física da cidade, composta por edifícios, ruas e avenidas. 

A percepção do meio ambiente urbano tem sido colocada como elemento vital 
para a sobrevivência urbana. A problemática ambiental urbana atual é resultado duma 
época em que a renovação das cidades é intensa, profunda e acentuada, justificando 
uma preocupação com seus aspectos visuais, e desta forma5: 

As cidades buscam hoje formas de driblar a despersonalização cívica da 
população que transita na via urbana. É fato que a cidadania caminha junto 
com o orgulho de fazer parte de um todo e que esse orgulho bebe na fonte da 
beleza, da funcionalidade, do aconchego e personalidade que uma cidade pode 
ou não ter. Quando a população se sente confortável no ambiente urbano, 
fazendo uso de equipamentos públicos que facilitam a convivência, o trabalho e 
o lazer na via pública, cresce a sensação de bem-estar geral, o que fomenta o 
orgulho cívico, fato que promove um ciclo virtuoso: quanto mais a população 
gosta do lugar em que vive, mais cuida e usufrui dele. 

A questão que se coloca é que, ao se trabalhar com espaços urbanos, o corpo 
técnico ainda considera o projeto para este espaço independente das expectativas da 
população usuária deste mesmo espaço, e a forma como esta população apreende este 
espaço raramente é considerada. 

Com este novo enfoque dado à cidade, todos os estudos preocupados em como a 
cidade é percebida pelo cidadão, são mais do que nunca relevantes. 

Pode-se estabelecer um diálogo com a cidade. A facilidade de entendimento está 
diretamente ligada às formas que este espaço urbano possui, e, a idéia é que os projetos 
urbanísticos melhorem este diálogo. 

O processo de Desenho Urbano, preocupado com a qualidade físico-ambiental 
do meio ambiente, admite o potencial da contribuição do estudo da percepção ambiental 
para a intervenção urbanística como fundamental, por tratar de interferir na cidade, na 
sua reconstrução mental e em suas imagens, atributos e qualidades percebidas pela 
população. Segundo Ribeiro6: 

Identidade visual, aqui, possuiu um outro sentido, diferente da identidade visual 
de uma empresa, por exemplo. Identidade visual de uma cidade remete ao 
imaginário urbano de seus habitantes e visitantes. Ou seja, quando uma cidade 

                                                 
5 BORGES, Daniel Jorge dos Santos Branco. Opus cit. 
6 Opus cit. 
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possui legibilidade urbana, digamos, uma certa coerência visual, ela fica 
marcada na alma das pessoas como uma tatuagem positiva, um sinônimo de 
qualidade de vida. Elas podem não se lembrar de detalhes de esquinas, mas o 
conjunto de seus códigos transmite bem estar. É como se ela fosse um ideal em 
si mesma, o que não quer dizer que outras devessem ser seu espelho. Uma 
cidade que possui identidade visual clara é singular. Qualquer cópia sairia 
forçada, na medida em que o tempo e as condições geográficas têm sua 
responsabilidade na configuração final de códigos visuais bem sucedidos. 
Veneza, na Itália, é um bom exemplo de cidade legível. O visitante tem a 
sensação de que não há nada para se tirar nem se colocar, ela é perfeita tal 
como é. A crítica de Lynch passa justamente pela dificuldade de hoje se 
encontrar exemplos de periferias desenvolvidas após a Revolução Industrial que 
apresentem o mesmo quadro de legibilidade. Estas periferias são marcadas pela 
pressa do crescimento desordenado e a legibilidade, seguramente, ficou em 
segundo plano. 

A importância da abordagem perceptiva no Desenho Urbano está justamente na 
tentativa de se retomar estas especificidades. Dessa maneira, a arquitetura passa a buscar 
um resgate das qualidades visuais anteriormente existentes, as quais poderiam despertar 
enfoques cognitivos no tocante a organização do espaço urbano. 

Assim a paisagem urbana é sempre resultado de uma interação entre a 
configuração física e sua percepção, onde a modificação destes elementos leva 
necessariamente a uma outra paisagem urbana. 

Ao se verificar quais são os elementos marcantes que conferem particularidade a 
estas paisagens, e, reforçando estes elementos através de projetos urbanos, poderá se 
obter paisagens urbanas particularizadas, respeitando os referenciais e as especificidades 
locais, contribuindo para uma melhor qualidade ambiental das cidades, através da 
suspensão da idéia de construção por modismo ou benefícios baixos, e fornecer subsídios 
perceptivos para que os detentores do poder possam planejar, entre outros, o uso da 
Programação Visual no espaço urbano, pois segundo Minami7: 

Podemos concluir dizendo que, em ritmo acelerado, dinâmico e autofágico de 
crescimento urbano, as atuais grandes cidades (como São Paulo) caracterizam-
se por novos e complexos processos estruturais, onde a inadequação do meio-
ambiente urbano a seu usuário se torna cada vez mais crítica e as 
conseqüências negativas desta relação cresce de forma espantosa, cabendo ao 
profissional arquiteto entendê-los para atuar de forma consciente e objetiva para 
a correção dos inúmeros problemas que afligem seus habitantes, em busca de 
uma constante melhoria na qualidade de vida, ou seja, a realização de 
intervenções que ultrapassem a mera renovação física do espaço urbano e atinja 
a tarefa de humanização dos espaços que atenda as necessidades humanas 
trazendo de volta segurança, conforto físico e psicológico e aumento de bem 
estar das comunidades. 

Desta forma, objetivar desenvolver trabalhos cujo conteúdo desperte uma visão 
crítica desta situação e que busque soluções pragmáticas que se transformem em ações 
projetuais na/da visualidade da arquitetura e da cidade é atribuição do arquiteto 
programador visual. 

                                                 
7 MINANI, Issao. Paisagem Urbana de São Paulo. Publicidade externa e poluição visual. Arquitextos – 
Periódico mensal de textos de arquitetura 074. www.vitruvius.com.br 
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A CIDADE E SUA PAISAGEM 

Pode-se afirmar que dentre os espaços construídos pelo homem, a forma mais 
importante é aquela referente ao ambiente construído para seu uso mais constante e 
diário, o abrigo de seu grupo social, ou seja, as cidades. Desde as pequenas vilas, com a 
paisagem ainda estruturada em grande parte pelo ambiente rural, até a grande cidade, 
onde o homem no seu cotidiano está habituado a um horizonte completamente 
edificado. 

Como objeto de análise, a cidade pode ser encarada sob variadas formas. Sob 
um aspecto, é um conjunto de imagens, e sob outro, é definida como unidade estatística 
e espacial. Porém são justamente estas diferentes formas de se abordar o espaço urbano 
que subsidiam as perspectivas para a compreensão e resolução de muitos dos problemas 
urbanos contemporâneos. 

Entre as formas de aglomeração humana, existem mais do que simplesmente suas 
dimensões e funções. Trata-se de espaços que, para o homem, diferem em qualidade e 
significação. 

Muito embora a cidade também possa ser encarada como um horizonte 
geográfico, ela não é apenas um panorama para ser visto. A cidade é constituída 
basicamente por estruturas morfológicas, arranjos organizados de volumes, sub-
parcelamentos que expressam formas de acesso e propriedade; situadas em um 
determinado suporte físico. Os espaços edificados, (residências, edificações institucionais, 
comerciais, e industriais entre outros) e os denominados espaços livres, (ruas, avenidas, 
jardins e praças entre outros) constituem essa estrutura morfológica e volumétrica. 

A função básica dos espaços livres é justamente possibilitar a circulação na 
cidade. Ou seja, em última análise, os espaços livres são um elemento de aglutinação 
entre os diversos tipos de espaços edificados, permitindo assim também a apreensão, 
compreensão e uso da forma urbana. Os espaços cheios são percebidos a partir dos 
espaços vazios, numa relação dialética onde um constrói o outro. A cidade flui por seus 
espaços vazios. A cidade como realidade é o espaço da rua, vista como centro e cenário 
da vida cotidiana. A rua é um ponto de fixação do homem ao seu universo urbano, ponto 
de onde vivencia a cidade, seu espaço concreto e familiar. E esta rua, apesar de 
aparentemente ser um espaço bastante ordinário, dependendo de sua dimensão ou de 
seu calçamento, ou de seu uso, pode variar enormemente. Uma rua estreita e sinuosa, 
repleta de veículos, pessoas, sons e odores, diferem de uma avenida larga e bem 
arborizada. A maneira como percorremos esta rua, se como pedestres ou de automóvel, 
a que hora do dia, também nos trará uma noção diferente deste espaço. 

Às edificações e aos espaços livres, associa-se o suporte físico, a vegetação, e os 
elementos de publicidade, que concorrem para a estruturação e qualificação do 
ambiente. 

A produção e construção da paisagem urbana variam de acordo com as técnicas, 
modos de produção e ainda de acordo com as relações sociais e culturais vigentes em 
cada período. Assim sendo, a cidade e sua paisagem não se apresentam apenas por seus 
aspectos formais e construídos, tais como praças, casas, jardins e avenidas entre outros. 
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A cidade é fruto de um contexto social, e caracteriza-se também nas relações de uso e 
apropriação dos espaços construídos estabelecidas pelos usuários deste cenário urbano, 
fazendo com que a cidade se transforme em uma fonte geradora de estímulos perceptivos 
para quem a habita. 

Entendendo a paisagem urbana como a relação de usos que se faz do espaço 
arquitetônico, entende-se também que atividades econômicas distintas irão por sua vez 
gerar paisagens distintas. 

Sendo a construção de cidades uma das maiores criações humanas, suas formas 
tem sido e sempre serão um indicador do estágio de civilização de uma sociedade. 

Desde a Antigüidade pode se encontrar exemplos de como o homem manipula e 
altera o sítio natural em função das suas necessidades, ao mesmo tempo em que também 
se adapta aos sistemas naturais. Onde a velocidade destas alterações seria proporcional 
ao desenvolvimento tecnológico. 

Na cidade persistem elementos de vários tempos. Assim a cidade pode ser lida e 
entendida através da sua história, na medida em que esta história se encontra 
representada nestes elementos construídos que compõem a paisagem urbana. 

A produção cultural se dá no espaço e no tempo, e os momentos históricos se 
refletem nas paisagens. Ou seja, quanto de cada período, resultado de um processo 
histórico/cultural, sobrevive em cada nova paisagem? 

Numa análise do período histórico atual pode se detectar algumas características 
que, por um lado dão significado e configuram a cidade contemporânea, e por outro 
prejudicam a sua percepção e apreensão. 

A tecnologização dos espaços em função de um valor global, que desrespeita as 
características e os valores locais, como no caso das cadeias de lojas, shoppings, e 
mesmo de edifícios que abrigam grandes corporações internacionais ou nacionais, que 
possuem a mesma aparência, independentemente da cidade ou da paisagem em que se 
inserem. 

Essas questões somadas a muitas outras, entre as quais a denominada 
virtualização, ajudam a criar cidades cuja paisagem torna-se cada vez mais invisível. 
Invisível não no sentido de inexistente, mas de não vivenciada, de não experimentada, de 
não percebida. A cidade passa a ser percebida como um conjunto de interiores de 
edificações, que se conectam por um espaço anódino, que deve ser o mais rapidamente 
ultrapassado, um empecilho a ser vencido pela velocidade. 

Assim a paisagem urbana é sempre resultado de uma interação entre a 
configuração física e sua percepção, onde a modificação destes elementos leva 
necessariamente a uma outra paisagem urbana. 
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DIAGNÓSTICO 

Pode se observar como as paisagens se formalizam e se organizam, através da 
leitura das configurações urbanas, identificando quais seriam os agentes 
homogeneizadores, e verificando como a paisagem se estrutura a partir destes elementos. 

A homogeneidade dos padrões morfológicos urbanos no interior paulista está 
ligada a ciclos de desenvolvimento semelhantes, tais como a expansão cafeeira e o 
conseqüente incremento da rede ferroviária, e depois rodoviária, que imprime às cidades 
um padrão de urbanização bastante similar. 

A princípio a arquitetura edificada sobre os lotes é bastante convencional e 
simples, constituindo-se em um casario baixo e térreo, nos primeiros tempos da 
urbanização e assobradado nos anos 80 e 90 principalmente, fornecendo uma 
configuração de paisagem urbana homogênea. A rua é o espaço livre inicial, constituída 
por parcelamento e construções similares, formando calhas, o que se repete. 

Estes padrões homogêneos estão, então, basicamente relacionados ao papel da 
legislação, ao parcelamento do solo, ao sítio e ao suporte físico. 

Nestas cidades, a topografia geralmente não apresenta características 
suficientemente marcantes para constituir paisagens diferenciadas, e, paralelamente, a 
legislação sempre reforçou a homogeneidade, ao mesmo tempo em que a similaridade 
nas formas de apropriação e parcelamento do solo retroalimentam o processo. 

A legislação urbanística fortalece e/ou direciona esta estrutura similar de 
paisagem, onde esta legislação representa a possibilidade oficial de manutenção, 
reforço, ou ainda destruição da paisagem, pois segundo Macedo8, “um outro caso, de 
aplicação indiscriminada de um modelo se deu na definição das leis orgânicas municipais, 
também nos pequenos municípios, que em muitos casos são meras cópias de “cartilhas”, 
sem nenhuma consideração com a identidade social, ambiental e paisagística do 
município.” 

Os padrões morfológicos fornecem um modelo de paisagem, ao qual está ligado 
um modelo de qualidade de vida, no qual a sociedade passa a valorizar a presença dos 
elementos morfológicos globais que estão em sintonia com os centros de poder, pois 
segundo Macedo9, “os padrões de organização espacial dos mais ricos, paradoxalmente, 
são reproduzidos, como todos os demais, típicos das elites sociais, de um modo reduzido, 
e na medida possível por todas as camadas sociais”. 

Estes elementos e a sua organização, em pouco diferem, em termos de 
representação e significado, daqueles encontrados em paisagens representativas de 
outros momentos históricos, que igualmente se constituíam em modelos. Os elementos 
que conferem legibilidade ao espaço urbano são os mesmos, mas a leitura é diferente. 

                                                 
8 MACEDO, Silvio Soares. Paisagem, Configuração e Formação: questões envolvendo legislação. Cadernos 
PAISAGEM.PAISAGENS N° 3. Rio Claro, UNESP, 1998, p. 79. 
9 MACEDO, Silvio Soares. Espaços Livres. Paisagem e Ambiente n° 7. São Paulo, FAUUSP, 1995, P. 50. 
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Para a população, o que muitos consideram como estruturas autócnes à paisagem 
local substituída, como os prédios de apartamento ou o shopping, são justamente 
aqueles elementos que conferem um sentido de modernidade à sua cidade. 

Dois fatores são fundamentais para justificar tais configurações e posturas: a 
velocidade com que as estruturas originais são substituídas por outras, e a disponibilidade 
tecnológica, que permite a reprodução fiel de estruturas e formas autócnes, onde os 
processos e materiais não mais ilustram as características e recursos locais. 

Escolhi a Rua Batista de Carvalho como área de intervenção a título de 
exemplificar a proposta. Esta rua, a principal rua comercial de Bauru, apresenta algumas 
características de composição e leitura na sua paisagem urbana, assim como alguns 
problemas os quais mencionarei a seguir. 

Bauru é uma cidade nova, e que se desenvolveu principalmente em função do 
entroncamento ferroviário aqui implantado na primeira década do século XX. Assim, este 
entroncamento influenciou, e até certo ponto determinou a urbanização e a arquitetura 
da cidade. 

Por não ser o solo de Bauru propício para o cultivo do café, e também em função 
deste entroncamento ferroviário, a cidade desenvolveu, ao longo das décadas, uma 
vocação comercial e de prestação de serviços, que levou a uma intensa urbanização, 
configurando-se como centro regional de grande influência. 

A ferrovia significava, nos primeiros anos do século, a principal ligação da região 
com a cidade de São Paulo, de onde emanavam valores sócio-culturais que serviam de 
modelo, com seus conseqüentes reflexos comportamentais, e ainda nos modos de se 
construir e habitar. Com a ferrovia, o crescimento urbano da cidade desloca-se para 
oeste, e a Rua Batista de Carvalho, ligação direta com a ferrovia, atrai para si o 
comércio. 

As primeiras casas de Bauru, em fins do século XIX, eram de pau-a-pique ou de 
madeira. No início do século XX, com o desenvolvimento trazido pelo café, as 
construções de barro socado são substituídas pelas de taipa de pilão, porém somente 
com a ferrovia é que irão surgir as primeiras edificações de alvenarias de tijolos. 
Entretanto essas construções de alvenaria eram bastante modestas, se comparadas com 
outros centros maiores produtores de café, ou ainda com a própria cidade de São Paulo. 
Geralmente eram construções no alinhamento da via pública, com o pavimento inferior 
destinado ao comércio, e o superior destinado a moradia, e com manifestações "tardias" 
do ecletismo, e onde apenas a fachada segue os padrões ecléticos, como pode ser 
observado na Figura 1. 
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Figura 1: Bauru, SP. 

 

A partir da década de trinta, aos poucos o centro da cidade começa a perder suas 
características de uso misto residencial/comercial, principalmente nas suas ruas 
principais, como no caso da Batista de Carvalho. São construídos os primeiros edifícios 
para uso comercial e prestação de serviços, devido a procura de locais para este fim, em 
virtude do aumento no número de profissionais liberais. Aparecem também os primeiros 
edifícios com influência art-deco e/ou proto-funcionalistas, (Figura 2) muito 
provavelmente devido a construção da nova Estação Ferroviária, (Figura 3) concluída em 
1937, e cujo edifício é um exemplar bem interessante da arquitetura deco. 

 

 
Figura 2: Exemplo de construção com influência 
art-deco e/ou proto-funciolnalista. 

 
Figura 3: Estação Ferroviária. 

 

Partindo de diversas visitas ao local, tomada de fotografias, execução de alguns 
croquis, e medições topométricas, foram elaborados alguns desenhos dos problemas 
encontrados. A partir destes elementos, e com o auxílio do material cartográfico e 
iconográfico disponível, chegou-se a um diagnóstico sobre a Rua Batista de Carvalho. 

Genericamente, a maioria das edificações da Rua Batista de Carvalho, assim 
como das ruas e avenidas adjacentes, estavam escondidas atrás de elementos de 
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propaganda por vezes quase da mesma altura do pavimento superior, causando um 
enorme desconforto e uma poluição visual muito grande. (Figuras 4A até 4C) 

 

 
Figura 4A: Calçadão da Rua 
Batista de Carvalho. 

 
Figura 4B: Calçadão da Rua 
Batista de Carvalho. 

 
Figura 4C: Avenida Rodrigues 
Alves 

 

Além disso, estas marquises e luminosos avançam sobre o espaço da rua, 
estrangulando-a visualmente, e aumentando a sensação de se estar em um desfiladeiro, 
principalmente em dias e/ou horários com muito movimento, como pode se observar na 
Figura 5. 

 

 
Figura 5: Calçadão da Rua Batista de Carvalho na época do Natal. 

 

Conforme ressalta Minami10: 

A mensagem publicitária modifica a paisagem e o seu usuário. A visão diurna 
tem imagem diferente da visão noturna. Detalhes marcantes ficam mais visíveis 
em determinadas horas. A luz e o néon tem a capacidade de transformar a 
paisagem, desta forma, a tendência é que se fundam em cores, texturas. A 
cidade contemporânea é um suporte de signos que devem ser apreendidos 
instantaneamente, o seqüencial cede lugar ao simultâneo, o meio é a 
mensagem, forma e função chegam a se unidades. 

                                                 
10 Opus cit. 
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Assim, esta nossa cidade contemporânea abriga uma imagem quase sem 
características próprias, sem identidade, o que obriga a invadir o espaço aéreo por conta 
da parafernália eletrônica. 

No início dos anos noventa, a Rua Batista de Carvalho foi transformada em 
calçadão, porém sem nenhum critério. Via de regra, a construção de calçadões prolifera 
nessas cidades, tendo principalmente como padrão a cidade de Curitiba, mesmo que, 
segundo Macedo11, "o projeto de calçadões na cidade brasileira é feito dentro de um 
modismo projetual, que aplica a todos os lugares uma mesma receita, independente do 
contexto ou lugar em que são implementados”. 

Os calçadões na verdade surgem como uma tentativa de solucionar o problema 
da degradação nos grandes centros brasileiros a partir dos anos 1970, resultado do 
aumento significativo do comércio e de veículos motorizados. A idéia era recuperar o 
centro para os pedestres, garantindo segurança e tranqüilidade, estimulando o uso da 
área como local de serviços e entretenimento. Desta forma, pressupõe-se mobiliários 
urbanos específicos. Entretanto, via de regra, e com honrosas exceções, de acordo com 
Campanella Rocha12: 

Diante destas novas relações determina-se um novo espaço, onde encontramos 
um Mobiliário Urbano caótico, sujeito a uma infinita quantidade de formas, 
cores, volumes e dimensões que nos causam o que chamou Cauduro (1992), de 
uma doença tipicamente urbana, o stress perceptual: excesso de estímulos, uma 
total falta de ordem e coordenação. A cidade não aparece com identidade. A 
cidade se compõe de fragmentos percebidos distintamente. Os postes de 
iluminação, sinalização, tapumes de obras, semáforos, os fios e seus 
dispositivos, as bancas de revistas, os bancos de jardins, telefones públicos, 
caixas de correio, cestos de lixo, etc., transformam-se em monumentos da 
improvisação e poluição visual urbanas. 

Inaugurado no início da década de 1990, tinha por objetivo "revitalizar" o 
comércio na área central, que se sentia ameaçado pela então recente construção do 
Bauru Shopping, inaugurado em 1989. Na tentativa de competição, a idéia era de que, 
com o calçadão, a área não perderia parte de sua clientela para o shopping, deixando o 
centro completamente a "mercê" das camadas mais baixas da população. De acordo com 
Ananian13: 

... sendo implantado em 1992 nos quarteirões de 1 a 7 onde através de um 
convênio feito entre a Prefeitura e a Associação dos Empresários do Calçadão 
foi permitida a cobrança de taxas que são revertidas na manutenção e na 
segurança da área, evitando a total deterioração que constatamos em calçadões 
de outras cidades. Com o objetivo de transformar o Calçadão em local de 
encontro e lazer para a população de Bauru, além de atrair outros usuários de 
cidades da região, foi criada uma Comissão composta por membros de 
entidades representativas do comércio (Sincomércio, Aciba, AEC), comerciantes 
e poder público para viabilizar algumas ações e benfeitorias, entre elas: limpeza, 
segurança, acessibilidade universal, iluminação e fiscalização de som e camelôs. 

                                                 
11 Opus cit., p.74. 
12 CAMPANELLA ROCHA, Luis Fernando. Gestão Pública do Mobiliário Urbano. 6o Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo, FAAP, 2004. 
13 Opus cit. 
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Todavia, o que ocorreu de fato foi o incremento de centros de bairros pertencentes 
à classe dominante, mais próximos aos shoppings, situados em regiões menos 
congestionadas da cidade, e com melhor facilidade de acesso. 

A construção do calçadão eliminou uma das principais artérias de fluxo do tráfego 
na cidade, desviando seu trânsito para as paralelas e transversais, complicando em muito 
a circulação na região. Com a predominância da função comercial e/ou de prestação de 
serviços, e ainda a construção do calçadão, o que limita a vida da área central 
basicamente ao período diurno e aos dias úteis da semana, a área central degradou-se 
rapidamente, transformando-se num convite à marginalidade e à prostituição. 

Pode se acompanhar pelo jornal local as visitas feitas por representantes dos 
comerciantes, bem como do Poder Municipal, à cidade de Curitiba, na tentativa de se 
verificar o que poderia ser feito para que o quadro de abandono e marginalidade do 
calçadão fosse revertido. 

Novamente se incorre no mesmo erro anterior, pintado com outras cores: o que 
foi solução em Curitiba, num determinado contexto, não necessariamente aplica-se à 
Bauru. O que interessou politicamente no momento de sua implementação foi a 
mensagem subliminar de que "teremos um calçadão nos moldes de Curitiba", e, portanto 
seremos “modernos”, sem verificar-se se esta seria realmente a melhor solução para a 
cidade. Segundo Ananian14: 

O mobiliário do Calçadão da Rua Batista de Carvalho possui dois agravantes 
que culminam no momento atual com a Revitalização do Centro: primeiro, não 
tem identidade própria, pois foi “inspirado” na Rua das Flores (Calçadão 
Curitibano) implantado em época diferente sem nenhuma relação formal e 
funcional entre os elementos. Segundo, a existência de pórticos/coberturas que 
foram projetados sem nenhuma preocupação com o entorno, mas que de 
alguma forma se caracterizam como símbolo identificável do Calçadão, porém 
em estado de confronto com a renovação das fachadas adjacentes. 

Os equipamentos urbanos, bancos, floreiras, lixeiras, etc, são inadequados e 
dispostos aleatoriamente no percurso. (Figuras 6A até 6C) 

 

                                                 
14 Opus cit. 

 

Figura 6A 
 

Figura 6B 
 

Figura 6C 
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A vegetação utilizada limita-se a alguns elementos nas floreiras, igualmente 
aleatórios. (Figuras 7A até 7C) 

 

 

Figura 7A 
 

Figura 7B 
 

Figura 7C 
 

A rede elétrica e de telefonia continuou sendo aérea, o que também colabora na 
poluição visual. (Figuras 8A até 8F) 

 

 

Figura 8A 

 

Figura 8B 

 

Figura 8C 

 

Figura 8D 

 

Figura 8E 

 

Figura 8F 
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Esta foto-montagem15 ilustra como não apenas os elementos de propaganda, 
(estes já consagrados como parte integrante e principal da atual poluição visual urbana) 
mas também a fiação contribui para a degradação da paisagem, e como a simples 
substituição pela subterrânea, poderia causar um efeito significativamente positivo. 
(Figuras 9A e 9B) 

 

                                                 
15 MANSKI, Sonia. Rua Fabrízio Fasano, São Paulo: projeto no lote, sorte da rua. Minha Cidade 121. 
www.witruvius.com.br, dezembro, 2004. 

 
Figura 9A: Igreja Nossa Senhora do Brasil, São 
Paulo, SP: situação atual. 

 
Figura 9A: Igreja Nossa Senhora do Brasil, São 
Paulo, SP: sem interferências visuais. 

 

E finalmente estes arcos, que foram introduzidos no antigo leito da rua ao se 
construir o calçadão, além de não terem absolutamente nenhuma utilidade, são 
esteticamente desagradáveis, impedem o acesso do carro de bombeiros devido a sua 
altura, impedem qualquer acesso visual da rua. (Figuras 10A até 10C) 

 

 
Figura 10A 

 
Figura 10B 

 
Figura 10C 
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E ainda acabam por desvalorizar as edificações da rua que tem uma preocupação 
com a manutenção das características da construção, (Figuras 11A e 11B) além de 
comprometer a leitura, pois impedem a sua visão. 

 

 
Figura 11A 

 
Figura 11B 

 

Assim, estes elementos criam um ambiente inóspito, e, apesar de transformada em 
calçadão, a Rua Batista de Carvalho não é utilizada quando o comércio não funciona, 
(Figura 12A e 12B) pois não foram previstas outras atividades de uso e lazer para este 
calçadão que não fosse apenas uma calçada mais larga. De acordo com Ribeiro16, “... o 
profissional deve ter a preocupação de analisar por todos os ângulos se a intervenção 
proposta está em harmonia com a paisagem urbana que existia antes dele chegar”. 

 

                                                 
16 Opus cit. 

 
Figura 12A: Calçadão da Rua Batista de 
Carvalho num final de semana. 

 
Figura 12B: Vista noturna do Calçadão da Rua 
Batista de Carvalho. 
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Passados mais de dez anos de implantação do calçadão em Bauru, as críticas à 
ele vinham sendo feitas pela população de uma maneira geral, e até pelos próprios 
comerciantes, e acabaram por gerar ações concretas, tais como o “Ciclo de debates 
sobre a revitalização da área central de Bauru”, promovido pela Prefeitura Municipal com 
parceria da FAAC e da Associação Comercial, ocorrido em 1999. O resultado principal 
das discussões ocorridas no encontro foi a Lei Municipal 4.951 de 31 de dezembro de 
2002, que isentava em 100% o IPTU, até 2004, dos lojistas que aderissem ao projeto de 
reforma das fachadas no calçadão e adjacências. 

A proposta de intervenção abordou alguns aspectos: 

 

• onde as reformas não comprometeram a volumetria original do edifício, e somente 

foram retirados os elementos ornamentais ou substituídas portas e janelas, sugeriu-se 

o retorno da relação entre cheios e vazios, ou seja, os vãos reassumiriam suas 

proporções originais. 

• retirada dos elementos poluentes, tais como os letreiros, marquises, luminosos. 

• valorização de conjuntos arquitetônicos relevantes, induzindo a sua leitura na 

paisagem. 

• redução da informação emitida pêlos edifícios alheios ao conjunto. 

 

Segundo informações da imprensa local, cerca de 350 estabelecimentos 
revitalizaram as fachadas, mas apenas 170 utilizaram o benefício do desconto do IPTU. 
Na verdade, esta constatação ilustra a tomada de consciência em relação à questão da 
preservação da memória urbana e os ganhos em relação a qualidade visual urbana, 
como pode-se perfeitamente observar nas Figuras 13A até 13H. 

 

 
Figura 13A 

 
Figura 13D: 1992 

 
Figura 13B 

 
Figura 13E: 1998 

 
Figura 13C 

 
Figura 13F: 2005 



 
               Figura 13G: 1992 Figura 13H: 2005 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Algumas posturas foram básicas na escolha das propostas: 

• a rua é um espaço livre de edificação. 

• a rua é um espaço aberto. 

• a rua é um espaço de fluxo de pessoas, bens informações e energia. 

• a rua é um espaço de encontro. 

 

Assim, sem desmerecer a iniciativa da municipalidade, a qual, aliás, sempre apoiei 
e ofereci colaboração na medida do solicitado, sugiro ainda: 

• retirada dos arcos decorativos. 

• transmissão de energia elétrica e telefonia subterrânea. 

• retirada dos equipamentos urbanos (floreiras, lixeiras, etc) que possuem um 

péssimo desenho, e proposição de novos elementos com disposição e desenho mais 

integrados ao novo conjunto. 

• instituição de um corpo técnico para orientar as reformas afim de obter-se uma 

unidade de conjunto. 

 

Os Pisos 

O desenho do piso deve permitir a presença de elementos alheios a ele, tais como 
bocas de inspeção de esgotos, energia, água e telefonia, grelhas de escoamento de 
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águas pluviais, postes de iluminação, bancos e demais equipamentos urbanos, sem que 
estes constituam uma ruptura em seu desenho e em sua leitura. 

 

A Vegetação 

Os elementos vegetais de pequeno porte, constituído por vivazes, ficarão restritos 
às floreiras, e não serão utilizados elementos de porte médio, evitando-se desta maneira, 
a formação de paredes vegetais que impeçam a visão. 

 

Os equipamentos urbanos 

Não se pretendeu desenvolver um desenho final dos equipamentos urbanos a 
serem utilizados. Chegando somente a algumas considerações que indiquem o projeto 
destes equipamentos. 

Estes devem necessariamente ser duráveis, plasticamente agradáveis, baratos, 
ergonômicos, e possuir unidade formal. 

Paralelamente, tratando-se dos equipamentos urbanos, além dos requisitos 
referentes à funcionalidade, visibilidade e legibilidade, a percepção do espaço/paisagem 
urbana coloca que, deve-se considerar também o reconhecimento imediato da 
mensagem visual, reforçando a identidade local. E ainda, especificamente neste contexto 
de uma área revitalizada, o ideal seria que, segundo Ribeiro17, não houvesse contrastes 
gritantes entre a morfologia já consolidada e as novas formas propostas, ao mesmo 
tempo que estas deveriam ter o cuidado de referenciar a memória urbana, valorizando-a. 
De acordo com Campanella Rocha18: 

A importância do Mobiliário Urbano vai além de simplesmente decorar ou 
mobiliar uma cidade, tem funções de grande importância na qualidade de vida 
das cidades. Seu papel interativo entre os espaços públicos e usuários 
influenciam e são influenciados pelos comportamentos sociais e pelas expressões 
culturais regionais. Desta maneira o Mobiliário Urbano auxilia e se faz 
necessário na verificação dos efeitos da riqueza cultural, diferenças regionais e 
climáticas, que resultam em uma variedade de composições urbanas. 

Devido a pouca largura da via, não devem ser admitidas bancas de revistas ou 
quiosques, além do mais, as bancas de revista da área central, normalmente são 
localizadas em edifícios comerciais. Somente serão previstos: 

 

• postes de iluminação pública. 

• pontos de afixação de cartazes. 

                                                 
17 Opus cit. 
18 Opus cit. 
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• bancos e floreiras. 

• lixeiras e cinzeiros. 

• cabines telefônicas. 

• sanitários públicos 

• sistemas modulares que permitam equipamentos integrados e unidade formal 
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