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RESUMO

SANTOS, Sandra Lucia dos. A reestruturação do Centro comercial de Maceió.
Dissertação de Mestrado. Programa regional de pós-graduação em desenvolvimento e meio
ambiente. Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió, 2004.

Maceió nasceu no século XVII às margens do porto de Jaraguá e foi crescendo em torno de

um engenho de açúcar localizado onde hoje está a Praça D.Pedro II. A toponímia original

“Massayó” nomeou pequena vila, cujo partido urbanístico foi-se definindo pelas construções

assentadas sobre caminhos tortuosos dos carros de bois. Assim se formaram as ruas do atual

centro comercial. No século XIX, elas receberam os bondes e o trem que avançou até o porto.

No século XX a arquitetura das ruas centrais se diversifica, revelando estilos e programas

condicionados pelos novos usos. O comércio floresce ao longo deste século, mas provoca

crescimento urbano desordenado e desfiguração da arquitetura original. A crise geral dos anos

1980 instala a sua decadência, acelerada pela chegada dos shopping centers. A idéia de

reestruturação do centro nasce da crise, embora jamais tenha sido realizada. Entretanto, ganha

força recentemente, objeto de articulação de ações privadas e públicas.

Este fato motiva o presente trabalho que tenta refletir sobre tal reestruturação. A pesquisa

empírica compreende o estudo da formação histórica, a caracterização física atual e o

conhecimento dos atores sociais atuando no centro. A construção de um quadro analítico e

diagnóstico deverá embasar prospecções e contribuições para a revitalização e requalificação

espacial pretendida.

Palavras-chave: Reestruturação, espaço urbano, cidade, centro comercial, requalificação,

percepção.
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ABSTRACT

SANTOS, Sandra Lucia dos. A reestruturação do Centro comercial de Maceió.
Dissertação de Mestrado. Programa regional de pós-graduação em desenvolvimento e meio
ambiente. Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió, 2004.

Maceió was born in the 17th century along the margins of the Jaraguá port and it was growing

around a sugar engenho (sugar cane processing farm) located where today is the D. Pedro II

Square. The original toponymy “Massayó” gave the name to the small village, whose urban

draw was defined by the constructions assented on the tortuous trails of the oxcarts. Thus

were formed the streets of the actual downtown. On the 19th century, they got the streetcars

and the train that advanced till the port. On the 20th century the architecture of central streets

was diversified, showing stiles and programs conditioned by the new uses. The commerce

prospered along of this century but provoked a disordered urban increase and the

disconfiguration of the original architecture. The general crisis of the years 1980 installs its

decadence, accelerated by the arrival of the shopping centers. The idea of the restructuration

of downtown borns of the crisis, although it never has been done. However, it gets force

recently, object of articulation between the private and the public actions.

This fact motives this work that tries to reflect about this restructuration. The empirical

research conglobates the study of the historical formation, the actual physical characterization

and the knowledge of the social actors acting in downtown. The construction of an analytical

chart and a diagnostic will base prospections and contributions for the revitalization and the

spatial requalification intended.

Keywords: Restructuration, urban space, city, downtown, requalification, perception.
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o término da Segunda Guerra Mundial, as cidades vêm trabalhando para a 

melhoria de seus centros urbanos, objetivando a reconstrução de vários espaços destruídos ou 

depredados e incentivando o crescimento urbano. A maioria dos planejadores estava voltada 

para a abertura de rodovias para atender ao aumento do tráfego de veículos. A partir de 1970, 

aprofundam-se os debates em prol da melhoria da qualidade urbana em, sobretudo termos 

físicos e poluição visual. Nesta época a maior preocupação estava na invasão das ruas e 

praças pelo automóvel. Na busca de solução para o problema evidenciado, os espaços 

públicos começam então a ser objeto de estudo em várias cidades. Como resultado se inicia 

uma fase de reestruturação do espaço urbano visando preservar e manter sua história por meio 

da manutenção dos elementos de seu patrimônio artístico-cultural.  

 Assim como o cenário de destruição revelado pelos centros urbanos, no pós-guerra dos 

países europeus, o sentimento de reestruturação, destes espaços, reflete, também, em outros 

países.

 Dessa forma, o Brasil a exemplo do que estava ocorrendo mundialmente, a partir de 

1970, passa a investir na reestruturação de seus centros urbanos, visto os mesmos se 

encontrarem degradados, deteriorados e sem perspectivas de melhoria. Partindo então, do 

principio de que estes espaços representam berços de tradições e histórias, assim como outros 

centros de convergência da população, as cidades brasileiras iniciam, no período destacado, o 

processo de revitalização de seus centros urbanos. 

 Dentro do contexto brasileiro, a cidade de Maceió, com um atraso de 

aproximadamente três décadas, começa a manifestar a intenção política de realizar a 

reestruturação do seu Centro. 

  Tomando como referência básica o Centro de Maceió, o presente objeto de estudo 

consiste na análise e avaliação dessa área a partir das potencialidades do bairro, visando a 

reestruturação do mesmo, vale destacar que o estudo trabalhou a questão da totalidade do 

bairro e não apenas algumas ruas. O bairro está situado ao Sudoeste da capital de Alagoas. A 

delimitação da área de trabalho tomou por base o mapa do Centro, realizado pela Prefeitura de 

Maceió, em 2000. A escolha do mesmo foi motivada por estudos anteriores realizados pela 

autora em seu curso de graduação em arquitetura, durante a realização de um diagnóstico da 

área, no ano de 1990. Já lhe chamava atenção o fato de constituir-se num espaço de múltiplos 

usos, dinâmico, democrático, onde a população pode se apresentar da forma que lhe convier, 
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sem preocupação com a maneira de se vestir ou mesmo de se portar diante dos outros. O 

bairro é um espaço com estilos arquitetônicos diferentes onde há liberdade de busca de 

interação entre o público e o privado definindo um estilo de vida urbana. Há liberdade e 

mistura de raças e religiões, enfim de vários interesses neste local de convergência, de 

encontros. É esse o seu potencial para uma futura reestruturação da área.  

 Neste sentido, o presente trabalho se materializou a partir de pesquisas de campo, 

realizadas no período de 2001 a 2004, além da coleta de dados indiretos, oficiais e da 

iniciativa privada, através das suas organizações como o Clube de Diretores Lojistas, o 

SENAC, o Fórum Permanente de Comércio e a Aliança Comercial. A aplicação de 

questionários para proceder a coleta de dados diretos e para identificar a opinião da população 

usuária do Centro acerca de uso do solo, infra-estrutura, espaço urbano, e, confirmar o 

conhecimento ou não dos projetos de revitalização, constitui elemento fundamental do 

trabalho e fundamenta a análise de tais aspectos do bairro que por sua vez indicará subsídios 

para a reestruturação do Centro Comercial de Maceió. 

 Os objetivos específicos identificaram as potencialidades do Centro para induzir o seu 

processo de desenvolvimento. Assim, a identificação, a percepção, o papel e as expectativas 

dos atores sociais presentes no Centro têm aqui papel fundamental numa perspectiva de 

reestruturação do local. 

 Tal reestruturação constitui o problema central da pesquisa e suscita a construção de 

suas hipóteses: até que ponto a reestruturação do Centro Comercial de Maceió pode se 

constituir em impactos positivos no espaço (ou planejamento) urbano? 

 A partir do problema, levantaram-se as seguintes hipóteses: 

1. O espaço comercial é bastante diversificado e a percepção do mesmo é 

heterogênea;

2. Os projetos urbanos não são condizentes com os usos e hábitos da população 

usuária;

3. A implantação de novos usos e hábitos supõe uma agressão à cultura local; 

4. A requalificação do espaço urbano influencia a questão da cidade como lugar de 

encontros e desencontros; 

O espaço urbano apresenta-se como um amontoado de variações de traços, texturas, 

cores, tamanhos, sons, cheiros e ao mesmo tempo todos estão juntos e dispersos sem uma 

convenção lógica de organização.
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Maceió como espaço urbano se definiu através da formação de ruas sem uma prévia 

orientação. O Centro Comercial Urbano de Maceió foi ao longo dos séculos se diversificando, 

revelando estilos e programas condicionados pelos diversos usos de sua arquitetura original.  

O crescimento urbano se dá de forma desordenada. A crise geral dos anos 1980 instala 

a decadência de vários centros urbanos, acelerada pelo surgimento de novos pólos comerciais, 

como os centros comerciais de bairros e os shoppings center. Daí nasce a idéia de 

revitalização dos centros que ganha força recentemente como objeto de articulação de ações 

públicas e privadas.

O Centro comporta todos os tipos de usos do solo, além de ser uma área de valor 

histórico para a cidade de Maceió, como berço das atividades comerciais. A atividade 

comercial é a parte que mais se desenvolve numa cidade.  

A relação do problema estudado com o contexto é acionada pelo usuário e o uso dos 

espaços de acordo com suas necessidades físicas, sociais, econômicas e culturais. A 

transformação da cidade faz parte da história do usuário uma vez que este faz da cidade seu 

espaço vivido e aperfeiçoado de acordo com seus gostos, gestos, tendências e sendo assim o 

espaço urbano tem um significado que demonstra seu desenvolvimento.  

O Centro é um bairro de valor histórico com sua arquitetura original da quais muitas 

das edificações se escondem por trás de alguns materiais que de alguma forma deturpa a 

imagem da cidade. Assim sendo, o presente relatório apresenta a análise das várias formas 

que os usuários se utilizam do Centro como forma de consumo, encontros e desencontros que 

desencadeiam na ocupação do espaço urbano.

A população usuária muitas vezes não tem conhecimento da história do bairro ou 

mesmo do valor que o patrimônio arquitetônico, artístico cultural detém sobre a imagem da 

cidade. Com esta pesquisa pode-se apresentar à população um pouco do que existe de fato no 

bairro, como são usados seus espaços e como a participação popular pode vir a somar na 

melhoria da cidade. 

O estudo se tornou viável pela proximidade e pelo fácil acesso, visto que há uma 

convergência de todos os bairros da cidade de Maceió para o Centro, e neste ínterim, o bairro 

também é local de compras e serviços podendo ser objeto de estudo inclusive nos horários de 

trabalho e lazer. 

A originalidade da pesquisa se confirma pela inexistência de outros trabalhos sobre o 

bairro Centro como um todo, pois os trabalhos até então realizados tratam apenas de pontos 

focais, estudando apenas partes relevantes como, por exemplo, habitabilidade, transporte, 

entre outros.
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Geralmente o local estudado do bairro é mais concentrado no espaço chamado pela 

população usuária de “Centrão”, ou seja, os locais onde se encontram as lojas comerciais e de 

serviços. A exemplo de outras cidades, o Centro é um bairro composto de pontos negativos e 

positivos, e, identificadas as potencialidades que mais se sobressaem para sua reestruturação. 

 Este trabalho científico visa contribuir no processo de reformulação de políticas 

públicas adotadas pelo poder público local através das estratégias de reestruturação, as 

inúmeras possibilidades de melhoria do espaço urbano construído e habitado como espaço 

social, cultural e econômico, cujos múltiplos usos dinamizam a cidade e lhe conferem uma 

identidade própria. 

Após a definição e delimitação da área, objeto de estudo, buscou-se conhecer a 

estrutura física do Centro analisando as características atuais do espaço mediante coleta de 

dados primários (aplicação de questionários, fotos, desenhos) e dados secundários 

(documentos, mapas, bibliografia).  

Os dados primários foram obtidos através da aplicação aleatória de questionários no 

bairro com o intuito de ouvir e assegurar a participação das diversas classes sociais envolvidas 

no bairro. Também foram tiradas mais de 1000 (mil) fotos de todas as ruas, de quase todas as 

fachadas, em horários diferentes e nos períodos de maior e menor concentração da população, 

e, nos períodos em que as lojas estão fechadas, como domingos e feriados. As fotos foram 

tiradas de frente de cada loja e dos detalhes de suas logomarcas para se desenhar com maior 

clareza e intensidade a verdadeira imagem das lojas. Neste período, domingos e feriados, 

também foi feito um levantamento cadastral das fachadas dos dois lados das ruas do 

Comércio, Moreira Lima, Boa Vista e Livramento, com a intenção de apresentar trechos que 

confirmem a inexistência de uma leitura lógica das fachadas, com suas inúmeras propagandas 

que promovem a interferência visual para a população.  

Os dados secundários foram coletados em órgãos municipais, estaduais e federais, tais 

como Secretarias de Planejamento, Biblioteca Pública, Instituto Histórico, Universidade, entre 

outros.

As fotos e os levantamentos foram feitos no período de 2003 e 2004 mostrando as 

transformações ocorridas no bairro. O levantamento das fachadas feito nos domingos e 

feriados visou a medida exata das edificações, apresentando a configuração original das 

mesmas e, suas alturas originais.  

A população fixa (habitantes e trabalhadores em geral) e usuária (consumidores, 

passantes) foram estudadas para se construir um perfil populacional do Centro. Os atores 

relevantes pesquisados foram os consumidores, comerciários, empresários, vendedores 
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informais, funcionários dos serviços públicos, profissionais liberais, prestadores de serviço, 

moradores, políticos e entidades ligadas ao Centro, onde foram abordados através da 

aplicação dos questionários e/ou entrevistas, da mesma forma que conversas com antigos 

moradores e aposentados que passam o dia no Centro relembrando os velhos tempos. 

A análise da infra-estrutura básica foi feita de forma simples analisando o traçado 

urbano, seu sistema viário, bem como as redes urbanas de água, esgoto, energia elétrica e todo 

o mobiliário urbano, para que se pudesse fazer um diagnóstico geral da área. 

As barreiras físicas e naturais foram consideradas para verificação dos componentes de 

interferências no processo de reestruturação. 

Para se ter uma idéia do congestionamento ou não da área central, identificou-se o 

tráfego e os tipos de pavimentação existente verificando se existia ainda pavimentação de 

tempos remotos. 

A Legislação Municipal vigente foi a base legal utilizada para iniciar o processo de 

inventário do uso do solo com as tipologias das edificações dentro dos padrões da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), visto que a área é um grande 

centro de negócios comerciais, de serviços, institucionais e com moradias antigas. A partir do 

inventário foi possível observar as moradias de uso meramente residencial e as de uso misto.  

Este documento apresenta o levantamento do quantitativo do acervo de patrimônio 

arquitetônico, apresentando de forma clara que o bairro ainda possui grandes edificações com 

características históricas. 

Para realizar a análise comparativa, as diversas formas de revitalização dos seus 

centros urbanos, duas cidades foram usadas como referência de análise. As cidades estudadas 

foram Recife (PE) e São Luís do Maranhão, considerando que estas são cidades nordestinas 

com características semelhantes às da cidade de Maceió, em termos de arquitetura e história. 

Além disso, os responsáveis pelos respectivos projetos estiveram em Maceió para apresentá-

los, fatos que facilitou a aquisição de dados. 

A cidade de São Luís foi estudada apenas no que se refere ao material técnico e 

bibliográfico e a partir de anotações feitas durante os seminários realizados em Maceió. Já a 

cidade do Recife foi visitada para que se pudesse observar mais detalhadamente o que vem 

sendo feito. A partir destas referências, os pontos positivos e negativos que tais obras 

acarretaram às citadas cidades, foram comparados. 

No que se refere à fundamentação conceitual necessária à análise dos dados coletados, 

destacam-se teóricos vindos da Geografia, como o Professor Milton Santos, ponto de partida 

obrigatório para uma reflexão sobre a urbanização das cidades, seu espaço e sua sociedade, 
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Manuel Castells e Ricardo Farret para a compreensão da cidade, suas origens e 

transformações, estudos de Lewis Mumford e Kevin Lynch sobre as transformações das 

cidades, os seus novos usos e novas formas de vida urbana, Ana Fani Carlos e Ermínia 

Maricato, entre outros. O desenho urbano das cidades teve como base Vicente Del Rio.

Tomando como base os aspectos metodológicos, assim como as bases conceituais 

acima descritos, este documento está organizado em quatro capítulos. O primeiro apresenta 

uma visão geral sobre cidades e comércio, degradação dos centros comerciais urbanos e sua 

revitalização. Ressaltando que os trabalhos de preservação, conservação, enfim projetos que 

tratem do Patrimônio Histórico vêm mudando de nome de acordo com as necessidades do 

local.

Neste Capítulo são apresentadas algumas informações sobre as Cartas Patrimoniais 

referentes à preservação, conservação, reestruturação e revitalização de Centros Urbanos 

tradicionais. Faz-se referência sobre a Lei  do Estatuto da Cidade e dos parâmetros do Plano 

Diretor Municipal de uma forma geral. 

O Capítulo II retrata exclusivamente o Centro urbano de Maceió, apresentando os 

fatos históricos mais relevantes, seu florescimento e sua decadência, esta resultante do 

surgimento de novos pólos comerciais (shopping centers, galerias), seguida pela 

marginalização que aí se instalou em seu vazio urbano, inicialmente, no período noturno e, 

posteriormente, também período diurno, acarretando falta de segurança para a população. O 

texto na sua totalidade trata da evolução urbana de Maceió e seu Centro Comercial, suas 

transformações e desenvolvimento; os tempos áureos, onde o Centro era ponto de encontros, 

lazer e cultura apresentam algumas falas de antigos moradores; da degradação do Centro e a 

marginalização do seu espaço com seus problemas mais evidentes. 

O capítulo III faz a análise espacial do Centro de Maceió, apresentando o perfil de 

atividades, o uso do solo, a população usuária e fixa e, as edificações.  O capítulo traz o 

inventário do uso do solo, registrando-se atividades comerciais, de serviços e de moradias, 

ocupadas ou não. É dada ênfase a quantidade de estabelecimentos fechados ou abandonados, 

da mesma forma observou-se o uso misto de edificações e a quantidade de edificações de 

valor histórico. 

O Capítulo IV apresenta sumariamente, as experiências de revitalização das cidades de 

Recife (PE) e de São Luís (MA), envolvendo suas características de planejamento e execução 

dos trabalhos desenvolvidos no período de 1989 a 2001. As potencialidades do Centro de 

Maceió, sugestões dos usuários observadas nos questionários e observações de campo 
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realizadas durante todo o processo de pesquisa, e por fim apresenta algumas idéias de 

reestruturação do bairro. 

E, finalmente, considerações finais a respeito do trabalho como um todo, através de 

algumas sugestões, ainda provisórias, esperando contribuir para o conhecimento do bairro do 

Centro de Maceió e, consequentemente, para a elaboração de políticas públicas para sua 

reestruturação. 

    

   



25

1 CIDADE E COMÉRCIO: DA DEGRADAÇÃO DO CENTRO À SUA

REVITALIZAÇÃO

1.1 Cidade e comércio

O conceito de cidade encontrou no tempo e no espaço, diferentes significados. Na

Antiguidade, os gregos ao se referirem às cidades, as denominavam de polis, já os romanos de

urbi. Na Idade Média, os europeus costumavam nomear os vilarejos murados de cidadelas ou

burgos. Burgos vem do alemão burgh, significa uma fortaleza ou castelo. Já Bourg, em

francês, significava uma cidade comercial. Derivam daí as palavras burguês e bourgeois, em

francês, e em português se encontra associada à classe social mais requintada, não

significando mais o local de moradia.

Já a palavra cidade ou ciudad vem do francês arcaico cité e significava lugares que

tinham a sede de um bispado, sem relação com a densidade populacional. A cidade era a sede

da autoridade, no caso, política e religiosa.

Na língua inglesa tornou-se city, enquanto que a noção de urbane (urbano) deriva de

urbs, que “significa comportamento refinado, um sentido que vem do conceito de vida nas

cidades”.(RYBCZYNSKI, 1996, p.35)

A cidade tem uma conotação de integração entre homens, bens e capitais, onde leva

ao desenvolvimento. Nasce para servir aos interesses diversos associados ao comércio e

habitação. Diferente das relações entre cidade e meio rural, o desenvolvimento se dá de

forma separada. A cidade urbana recebe os trabalhadores da zona rural sem uma infra-

estrutura adequada, sem locais decentes de habitabilidade.

O ambiente procurado pelos trabalhadores é de algo melhor com qualidade de vida e

melhores trabalhos. A busca por melhores condições faz com que os trabalhadores visualizem

uma idéia de cidade moderna, ou pelo menos um pouco mais moderna do que a que habita.

Alguns elementos contribuem para formar a imagem que se busca em outra cidade,

como por exemplo, característica geral da cidade, se é conhecida, se tem oferta de trabalhos

melhores, sua localização, transporte alternativo, como coletivos. Muitas vezes a imagem se

dá através do que se fala entre amigos, turistas, entre outros.

Em algumas cidades onde existem usinas de cana-de-açúcar, atualmente o êxodo rural

acontece obrigatoriamente e não espontaneamente como antes. Os donos de terras estão

economizando com a retirada dos funcionários e suas famílias do campo para a cidade mais

próxima. Antes os trabalhadores rurais tinham casas doadas pela usina nas terras onde
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trabalhavam, com o crescimento da economia, os donos de usina vêem a permanência de

casas como um custo a mais, desta forma, derrubam as casas e transferem os funcionários e

suas famílias para a cidade mais próxima. Com isso passam a economizar no tocante à

alimentação, energia, entre outras coisas. A partir desta mudança os proprietários passam a

gastar apenas com o transporte dos funcionários que os levam ao trabalho e os deixam de

volta em suas casas na cidade.

Nestes casos, as cidades crescem de forma acelerada, de repente, a população invade a

zona urbana por ordem dos proprietários de terra, visto não haver mais espaço para moradias

na zona rural de propriedade dos usineiros.

Ao fazer um levantamento das atividades da cidade, distinguem-se dois aspectos

fundamentais, as funções humanas comuns, desempenhadas em toda parte, e as funções

urbanas especiais, produtos de suas filiações históricas e de sua estrutura singular e complexa

desempenhadas apenas dentro da cidade. (MUNFORD, 1982, p.110)

Tais atividades sócio-econômicas crescem à medida que o crescimento populacional

também cresce com o êxodo rural, há necessidade de novos produtos e em maior quantidade

produzindo uma cidade mais comercial do que propriamente habitável. Essa cidade passa a

ser mais conhecida como cidade local, visto que a demanda de produtos e serviços ficam

restritos às necessidades primárias de seus usuários.

A definição de cidade local, segundo Milton Santos (1982, p.104), abrange

organismos de tamanhos diversos, fornecedores de diferentes serviços conforme a época e o

lugar onde se situam.

O tamanho da cidade não é medido por sua população, uma vez que não apresenta

características sobre pobreza ou riqueza, sobre cultura, religião, enfim dados sociais que

possam mostrar aspectos físicos, políticos e sociais. A população de uma cidade não mostra a

história antiga ou moderna, não indica se uma cidade está crescendo, se parou no tempo ou

está diminuindo.

Cada uma destas cidades teria, portanto, suas características próprias. Entretanto, as

cidades parecem encerrar elementos comuns.

Segundo Fernand Braudel: “uma cidade é sempre uma cidade, onde quer que esteja,

no tempo ou no espaço.... Não quero dizer que todas as cidades são iguais. Mas, acima e além

de seus traçados originais, elas falam a mesma língua básica: comum a todas é o dialogo

contínuo com suas vizinhanças rurais, uma necessidade fundamental na vida cotidiana; o

fornecimento de mão-de-obra, tão indispensável quanto água para moinho; sua



27

autoconsciência - sua vontade de se diferenciar das outras; sua localização no centro de

grandes e pequenas redes de comunicação; sua relação com os subúrbios e com outras

cidades. (BRAUDEL, apud RYBCZYNSKI, 1996, p. 46).

O desenvolvimento urbano não ocorre de forma própria: Ele não é um fenômeno

endógeno produzido num tubo de ensaio. Ele é sempre a expressão de uma sociedade que o

controla de dentro, mas também de fora. (BRAUDEL, apud RYBCZYNSKI, 1996, p. 46). De

todas as atividades econômicas, o comércio é a que mais trabalha com o relacionamento

humano. É a forma mais eficaz de troca de informações, idéias, experiências, expectativas e

sonhos. Onde as pessoas se envolvem de todas as maneiras na busca de mercadorias ou

serviços.

Nas cidades a ocupação do espaço se dava de maneira espontânea e gradualmente,

desta forma o modelo ia se adaptando às necessidades da população, não havia ainda uma

legislação para definição de normas para utilização de espaço público. Aliás, não se sabia ao

certo o que era público ou privado.

A maneira espontânea citada se dava pelo fato de surgirem as edificações ao lado dos

caminhos que a população percorria, sejam tortuosos ou retos. Percorriam caminhos em busca

de lenhas, ou para troca de mercadorias. Com isso, as cidades iam crescendo

espontaneamente, sem uma prévia definição de eixos ou caminhos a seguir. As quadras

surgiam e em seu meio criavam-se grandes áreas abertas, sem construções, áreas muitas vezes

sem utilização ou como área verde.

As cidades praticamente surgiam ao lado do setor comercial, onde a economia se dava

de forma desacelerada, visto as necessidades básicas de a população crescer juntamente com o

desenvolvimento da cidade. Desta forma inicia a busca por produtos e serviços diferenciados.

O ambiente do comércio é extremamente dinâmico. Exige profissionais com perfis os

mais diversos, mas que trabalhem de forma harmoniosa a razão, emoção, a afetividade e

expressão. Todo tipo de perfil comportamental se insere no comércio. Todas as idades se

envolvem em áreas comerciais, seja na hora da compra ou venda de produtos/serviços.

Os profissionais do comércio trabalham na intenção da melhor oferta em matéria de

qualidade e atendimento de produto/serviço, visando atender às necessidades e desejos dos

consumidores, superando todas as suas expectativas através da compra propriamente dita, ou

serviço desejado.

Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão envolvidas direta ou indiretamente

com alguma forma de comércio. Isso já faz parte do cotidiano de todos. Os que não trabalham
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diretamente no setor comercial de compra e venda de produto ou serviço, estão envolvidos de

outra forma, sejam como fornecedores, distribuidores ou mesmo como consumidores próprios

do cotidiano.

Toda essa tramitação de funções agregadas ao comércio, garante um processo

produtivo e gera riquezas, empregos e circulação de mercadorias para a sociedade. Tanto os

pequenos comerciantes, inclusive os do comércio não formal: - ambulantes e camelôs - e o

grande empresário, que administra grandes corporações, ambos exercem um papel social de

extrema importância para melhoria das comunidades.

Paralelamente a tudo isso, o comércio, além de conter suas atividades normais,

também agrega valor aos profissionais, buscando a formação desses trabalhadores,

desenvolvimento pessoal e profissional, proporcionando-lhes cursos, seminários e palestras,

assim como também possibilita a geração de emprego em vários setores.

Outro aspecto evidenciado no comportamento do empresariado da atualidade, é que

este não apenas promove a troca de mercadorias, como antigamente, mas agrega valor ao

mercado, adiciona serviços e oferece conveniências ao consumidor. Não é simplesmente um

mero entregador de mercadoria, tenta superar esta postura, através da busca de um adequado

relacionamento humano com seus consumidores, a quem presta uma melhor qualidade de

serviços e seleciona melhores mercadorias, dando-lhes garantias do produto ofertado.

Vale dizer que este não corresponde ao modelo vivenciado anteriormente, é algo

consideravelmente novo, visto as mudanças ocorrerem há cerca de 50 anos, no comércio

brasileiro, exemplos práticos da adoção do novo comportamento empresarial são verificados a

partir dos meados dos anos 50 com o surgimento dos primeiros supermercados, assim como a

construção, na metade da década de 60, do primeiro shopping center na cidade de São Paulo.

A partir da segunda metade da década de 80, instala-se, praticamente em todo Brasil, a nova

dinâmica comercial. Verificam-se investimentos na construção de grandes lojas e centros

comerciais por todo país, com este novo tipo de comércio faz surgir novos formatos e

modelos de loja, dotados de profissionais especializados e com formação técnica, exercendo

um relacionamento mais humano com os clientes, além do domínio de habilidades técnicas e

conceituais sobre seus produtos e/ou serviços.

Ao longo dos anos 1970 e 1980, entram no mercado brasileiro as primeiras

multinacionais, a exemplo, do Carrefour, C&A e Makro, o novo contexto abre espaço para

inserção de novos profissionais.
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Este movimento econômico foi importante para crescimento do comércio brasileiro,

pois impulsionou as empresas a investirem na abertura de filiais e expandirem o ramo de

atividades. Destacando que este fenômeno ganhou mais velocidade a partir de 1990, visto as

transformações da economia brasileira ocasionadas pela abertura econômica ao exterior

provocada pelo Plano Collor, seguida pela estabilização da inflação com o Plano Real, em

1994.

A partir dos dois fenômenos econômicos – abertura econômica e estabilização da

inflação, o Brasil abre as fronteiras para os investimentos multinacionais, que visando

explorar as oportunidades de um mercado interno, em expansão, responderam objetivamente a

oportunidade criada.

Para acompanhar a dinâmica mundial, atualmente a atividade comercial vem se

ampliando de forma acelerada, estando o setor, sofisticando-se, especializando-se e se

segmentando, graças ao mercado altamente competitivo. Esta nova realidade exige cada vez

mais formação de pessoal, razão pela qual surgem novos cursos nesta área, consultorias

especializadas, e espaços sobre o tema nos canais de distribuição de notícias. Os profissionais

da área comercial têm que se especializar para entrar no mercado competitivo, estudando,

absorvendo e aplicando os conceitos mais atualizados. As empresas começam a investir em

novas tecnologias de informação e gestão, influenciando cada vez mais o processo de

modernização do sistema de distribuição e da economia.

Por outro lado, o consumidor está cada vez mais exigente, em produtos, espaços e

atendimento. Assim, as lojas devem estar atualizadas, quanto a oferta de mercadorias tanto

quanto no espaço físico, e na qualificação dos seus profissionais de atendimento, dos quais se

exige habilidades nas relações humanas.

O comércio de hoje também passa por grandes transformações trazidas pelas mais

variadas formas de venda, tais como, a venda porta a porta, pela internet, por telefone, pelos

correios, entre outros. Mesmo com o avanço deste tipo de venda, ainda há dúvidas nestas

compras, principalmente aquelas realizadas pela internet, uma vez que o consumidor tem

desconfiança quanto a qualidade do produto e a garantia da entrega. Outro fator importante, é

que as pessoas gostam de comprar vendo e tocando a mercadoria.

Neste sentido, a relação do comércio com a cidade fica evidente, onde há necessidade

do consumidor procurar por mercadorias que possam ser vistas e tocadas. A cidade virtual já

não tem essa possibilidade, pode-se ver a mercadoria através de fotos, mas não há como tocar

antes da efetivação do pagamento.
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Na relação com a cidade, há possibilidade de troca de mercadoria na mesma hora da

compra, pode verificar defeitos de fábrica, além da procura por preços menores. Outra

vantagem de comprar na cidade é que ao se procurar por determinado produto, encontram-se

outras mercadorias expostas que podem ser adquiridas sem uma prévia intenção. Isto ocorre

tanto nos Centros tradicionais como em qualquer tipo de loja ou serviço oferecido nas cidades

no comércio formal e informal.

Com todas as opções de compras, o comércio tradicional diminuiu muito as vendas

nos últimos tempos. Apesar do avanço tecnológico com vendas à distância, as vendas nos

centros tradicionais caíram um pouco, não por causa deste novo método de comprar, mas pela

falta de segurança, degradação do espaço público, enfim vários problemas que afastam a

população à procura de locais mais seguros e confortáveis.

Nas pequenas cidades ainda se encontram mascates vendendo pequenos objetos porta

à porta, visto muitos destas cidades não ter acesso a outros tipos de compras. Geralmente isto

ocorre em pequenos povoados ou nas cidades grandes em bairros de renda média e baixa.

Já as compras à distância ocorrem mais em bairros de classe média e alta onde as

facilidades são maiores e as formas de pagamentos são mais acessíveis a este tipo de

população pelo fato de alguns casos serem exigido cartão de crédito e conta em banco,

artifícios que a classe de baixa renda e alguns de classe média não dispõe.

As compras à distância aqui citadas, são aquelas ligadas à internet, catálogos e aquelas

veiculadas na TV a cabo, caracterizadas por compras com cartão de crédito ou transferência

bancária. As classes médias e baixas não têm acessos muitas vezes nem à internet, muitos não

têm nem computador ou mesmo nunca viram um aparelho deste porte.

Isto ocorre não só nas cidades pequenas, mas também nos bairros de classe baixa. Nas

pequenas cidades ainda se pode ver tipos de comércio da forma tradicional, compras à vista

ou com anotações em cadernetas em pequenos estabelecimentos, chamados de “mercadinhos”

ou “venda”, onde a confiança na população se dá de forma espontânea, pois a sociabilidade

entre seus membros é bem visível pelo fato da cidade ser pequena e o fator família ainda ser

importante, pois há venda pelo conhecimento da família ali conhecida.

Portanto a relação cidade-comércio está diretamente relacionada com as questões de

economia, sociabilidade, meio ambiente e espaços urbanos, possibilitando um grande

encontro de culturas e diversidade de atividades.

Contudo, os espaços urbanos vêm sofrendo degradações de variadas formas, sejam

físicas ou ambientais que invade os espaços privados de forma a não oferecer mais as
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vantagens que se tinham antes, como por exemplo, os locais de encontro, moradias tranqüilas

e espaço comercial acessível.

1.2 A degradação do espaço urbano comercial

Reconhecem-se no centro urbano comercial várias formas de degradação as quais são

comuns nas diferentes cidades, especialmente do Terceiro Mundo. Sejam nas estruturas das

edificações, sejam nos espaços públicos, tanto o espaço físico quanto em termos de qualidade

do ambiente construído.

As estruturas das edificações sofrem com o descaso dos proprietários. A manutenção

ou restauração de edificação com característica histórica tem um custo alto, principalmente

nos casos em que não só a fachada esteja deteriorada, mas também grande parte interna das

mesmas.

Há casos em que o descaso é tão grande que se podem encontrar árvores crescendo na

estrutura do prédio, como mostrado na figura 01. Além de árvores também aparecem vários

musgos ou lodo nas mesmas. As igrejas são as mais afetadas por causa do tempo e depende na

maioria das vezes do poder público.

Figura 01 – Fachadas com árvores e musgos
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

Por ser mais antigas, as edificações religiosas católicas sofrem depreciação com o

passar do tempo sem a manutenção e preservação adequada. Tais ordens religiosas

representam a História da cidade quando a Igreja detinha o poder. No entanto, essas

edificações estão em sua maioria com sua cobertura arruinada, algumas até abandonadas pelo

tempo, onde só existem as fachadas.
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As edificações também não têm manutenção permanente. Algumas nunca foram

trabalhadas em prol de melhoria. Alguns empresários não se importam com a parte externa da

loja onde os clientes não procuram olhar. A maioria só tem interesse em apresentar apenas

àquilo que a população vê de imediato. Ou seja, a parte superior das edificações é mantida

como se nem existissem. Outras encobertas totalmente por placas de PVC, As figuras abaixo

mostram alguns exemplos destes descasos onde a placa dá uma impressão de que vai cair em

cima da população por ser tão grande e com desenhos enormes.(Figura 02)

Figura 02 – Fachada parcialmente coberta com modificações externas
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

A maioria das edificações antigas, apesar da falta de manutenção, ainda são utilizadas

por órgãos do Governo municipal ou estadual. Como se pode observar na figura 03 onde suas

fachadas encontram-se deterioradas e sem uso efetivo do prédio, apenas serve como ponto de

encontro para marginais.

Nos Centros urbanos tradicionais a deterioração das fachadas de tempos remotos é

comum, geralmente estas não têm manutenção e nem conservação propiciando a entrada de

marginais ou pessoas desabrigadas naquelas que se encontram abandonadas. As edificações

que ainda têm um uso ou desenvolvem algum tipo de atividade comercial, são aquelas cujas

fachadas estão parcialmente deterioradas com o pavimento térreo pintado ou coberto com

placas de PVC.
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Figura 03 – Fachadas deterioradas
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

Os centros urbanos são dotados de uma infra-estrutura própria que os difere com

relação a outros de bairros. Geralmente, nestes centros, há precariedade na infra-estrutura por

falta de manutenção dos elementos construtivos como sistema viário, sistema sanitário,

sistema energético, sistema de comunicações, equipamentos culturais, lazer e segurança

pública.

A degradação do espaço urbano comercial parte do principio de que o espaço urbano é

aberto a todos, pertence à população que ali transita, seja durante o dia ou à noite. A partir do

momento em que a infra-estrutura não satisfaz às necessidades da comunidade, surgem os

problemas nas cidades de forma acelera, visto que um problema não resolvido no momento

certo se acumula e daí por diante fica mais difícil conseguir solucionar.

Esses Centros vêm sofrendo certo esvaziamento, devido principalmente à

precariedade dessa infra-estrutura, causando insegurança à população residente e usuária nos

horários comerciais ou nos períodos de fechamento das lojas.

O sistema viário dos centros tradicionais geralmente são ruas antigas, estreitas e com

pavimentação degradada. Não há efetivamente um trabalho de recuperação destas vias, apenas

executam pequenas reparações, ou como chama a população “dão um banho de asfalto”,

geralmente em ano de eleições. Como o serviço completo de reparação tem custo alto, o órgão

responsável se vê na incumbência de executar apenas o “necessário”. Ou seja, aquelas

operações “tapa buracos”. Esse tipo de operação resolve parcialmente o problema, ou melhor,

aparentemente, pois em pouco tempo os buracos surgem novamente.

Este tipo de serviço, “tapa buracos”, como o nome mesmo diz, apenas tapam os

buracos mais evidentes, aqueles maiores e mais vistos, onde há maior reclamação.

O sistema sanitário também é antigo em muitas cidades. A rede de esgotos já não

suporta a quantidade de dejetos despejados na mesma, pois o número de habitantes cresceu e
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e rede continua a mês de tempos remotos. Em alguns centros tradicionais o mau cheiro é

evidente nas ruas onde existem grelhas que recebem as águas das chuvas ou outro tipo de

dejeto causando um mau cheiro constante.

Quanto ao sistema energético, a fiação é antiga e exposta, muitos fios ficam

emaranhados, como mostrado nas figuras 04. Ou seja, em muitos casos não se consegue ver

nem à época em que a construção foi construída. Os fios aparentes são comuns em todas as

cidades. Há cidade que já estão usando a fiação embutida, mas isto está sendo feito nos

centros tradicionais ou locais com características históricas.

Pois o custo deste tipo de troca de material se tornaria inviável, visto que a cidade tem

outras prioridades com carências mais necessárias e evidentes.

Figura 04 – Fios emaranhados
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

O sistema de comunicações (telefones públicos) geralmente está numa quantidade

suficiente. Existem muitos aparelhos nos centros, mas em alguns casos, a própria população

os depredam através dos jovens de rua ou por vandalismo de jovens da classe média.

Outro tipo de degradação observada são os tipos de aparelhos que a cada dia ficam

mais estranhos e volumosos. Os órgãos competentes começam a usar equipamentos com

formatos que apresentem de certa forma alguma identidade da cidade, da forma como são

colocados nos espaços públicos, muitas vezes cria um amontoado de equipamentos colocados

num mesmo espaço que criam certa interferência visual na cidade. Figura 05.
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Figura 05 – Aparelhos telefônicos públicos
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

As formas dos equipamentos não são tão violentas, mas a maneira como são expostos,

todos juntos em um mesmo local, acaba por fazer uma confusão de idéias que prejudica o

visual da cidade.

Os equipamentos de lazer públicos sofrem com os jovens de rua que os usam de

forma inadequada, ou mesmo, utilizam os equipamentos de parques infantis, como crianças

que não tiveram isto na idade ideal. Desta forma usam os equipamentos infantis e terminam

por danificá-los.

Quanto aos equipamentos culturais, há certa distância da população, pois sempre se

ouviu falar em teatro, museu, mas muitos acreditavam que era um lazer para a população de

poder aquisitivo maior. No entanto, com o passar dos anos, algumas cidades apresentam

programas de lazer nestes centros culturais para acesso à toda população com preços

acessíveis. Desta forma, tais equipamentos vêm sendo recuperados e mantidos tomando como

base o acesso a todos.

Na maioria das cidades, a ausência de moradores nas áreas centrais resulta no

abandono das mesmas à noite, deixando-as a mercê dos moradores de rua e marginais, pois

estes procuram justamente os lugares desabitados ou fechados, sem muita agitação, sem vida.

As crianças e jovens sem família e sem abrigo, procuram por espaços vazios e por comida,

quando não encontram comida, drogam-se para suprir tal necessidade.

Essa população de rua encontra abrigo fácil nas ruas do Centro onde não há pessoas

circulando à noite, da mesma forma que não encontram banheiro público, fazem suas

necessidades básicas nas entradas dos estabelecimentos comerciais.



36

Os equipamentos culturais e de lazer deveriam estar em boas condições de utilização,

mas muitas vezes os centros tradicionais não têm nem esses equipamentos, ou quando os tem,

estão sem manutenção adequada para uso da comunidade.

Dentre as causas da violência urbana, a impessoalidade das relações entre jovens e

adultos de rua e a população local evidencia a insegurança da utilização do espaço. Essa

impessoalidade é vista de forma normal pelos habitantes, trabalhadores e passantes, uma vez

que esses jovens são tidos como marginais, não importando a causa de suas atuações perante a

sociedade.

A segurança pública é um dos itens mais preocupantes nas cidades. A falta de

policiamento causa muitos constrangimentos à população. Ultimamente, o baixo salário dos

policiais faz com que entrem em greve e os bandidos fiquem à solta. Como forma de pressão,

os marginais procuram toda forma de assaltos. É evidente o número de assaltos em período de

greve, pois os mesmos aproveitam o período para fazer pequenos e grandes furtos, ficam mais

ousados sabendo que não há policiamento nas ruas.

A insegurança faz com que as pessoas fiquem em suas casas com medo de assaltos. E

isto também está acontecendo nas residências, assaltos à mão armada. As cidades estão com

um visual diferente, com fachadas em grades. Cada vez mais aumenta o número de assaltos e

novas tecnologias surgem para proteção das edificações.

A maioria dos centros urbanos tem características comuns, a exemplo de

esvaziamento das áreas no período noturno, do grande número de imóveis vazios ou

subutilizados e infra-estrutura precária. São geralmente ambientes agitados durante o dia

devido a grande oferta de comércio, serviços públicos e privados prestados à população.

Esta é outra forma de insegurança nos centros urbanos, à noite o policiamento é quase

nulo. A única maneira de proteger as lojas é a contratação de vigias noturnos, geralmente lojas

de uma rua ou mais contratam vigias durante a noite, mas estes também não ficam apenas em

uma única loja. Outras lojas mantêm um sistema de segurança interno ou externo.

Este tipo de segurança particular tem alto custo e a maioria das pequenas lojas não

conseguem tê-lo, daí, estas contratam vigias.

As fachadas estão cada vez mais cobertas de propagandas com platibandas de

elementos publicitários e com a visão dos nomes das lojas bem acima da visão do observador.

Os tipos de fachada utilizadas nos centros urbanos estão mais direcionados para longas

avenidas, onde as pessoas passam de carro, explorando a distância que permite ler tais nomes

e mensagens comerciais. Nos Centros urbanos apresentam-se diferentemente, pois a intenção
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é atrair a atenção do cliente transeunte. No entanto, os empresários não atentam para este

detalhe da fachada. Figura 06

Figura 06 – Proporção entre a população e a altura dos nomes das lojas
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

Com o início da degradação dos espaços dos centros tradicionais1, por volta dos anos

1980 surgem os shoppings centers como uma nova forma de comércio, abrigando várias

modalidades de comércio e serviço, como recreação, lazer e ambiente agradável, com áreas

climatizadas e protegidas das intempéries, além de oferecer facilidade de estacionamento,

este, um dos grandes problemas do Centro tradicional.

As primeiras lojas tinham estacionamento na parte posterior, próximo aos serviços de

carga e descarga e coleta de materiais. 2Logo se percebeu que a era dos motoristas particulares

tinha acabado e a mulher começava a assumir importante papel na vida social e econômica

como grande consumidora de produtos e serviços. Desta forma, os estabelecimentos deste

porte começaram a localizar as áreas de estacionamento na parte frontal das rodovias.

As áreas de carga e descarga são áreas destinadas aos homens que trabalham, muitas

vezes, estão suados ou mesmo com as roupas sujas de material do próprio trabalho. Daí, com

a entrada da mulher no consumo de produtos e serviços, observou-se que não era adequada a

entrada da mesma pelo mesmo local dos trabalhadores. Por conta disso, houve a mudança nos

grandes centros comerciais do local dos estacionamentos.

1 Centros da cidade, local de comércio, o bairro Centro de uma cidade.
2 VARGAS, 2001, p.253.



38

Esses centros comerciais tinham tamanhos superiores a 100 mil metros quadrados e o

que mais chamava a atenção da população, era a separação entre os espaços destinados a

pedestres e automóveis, coisa que o centro tradicional não consegue resolver devido ao

grande congestionamento das áreas pelos automóveis.

O congestionamento dos centros tradicionais pelos automóveis causa outro tipo de

degradação, a derrubada de grandes edificações de tempos remotos para dar abrigo aos

automóveis visto à falta de estacionamentos públicos. Tais edificações são derrubadas

geralmente na madrugada onde não há fiscalização, pois os investidores acreditam que áreas

para estacionamentos são mais lucrativas que investir em revitalização das edificações

degradadas pelo tempo e pela falta de manutenção. A Figura 07 apresenta espaços abertos

servindo de estacionamentos privados, antes ocupados por prédios com características

históricas.

Figura 07 – Áreas vazias para estacionamento – Maceió/AL
FONTE: SANTOS, Sandra Lucia dos. 2004

O grande número de automóveis tem causado grandes congestionamentos nas cidades.

Este aumento incessante de veículos particulares ocupa espaços públicos e privados, invadem

calçadas, parques, praças, e contaminam a atmosfera não só com os gases que emitem, mas

também pelo barulho de motores e buzinas, causando danos à saúde da população.
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“A pior forma de desperdício de recursos – inclusive de tempo – se dá no transporte
urbano. Em todas as metrópoles latino-americanas, o automóvel particular é
maciçamente utilizado como único meio de transporte por um segmento da
população urbana. Como o crescimento do parque automotivo é várias vezes mais
rápido que a construção de vias de trânsito, os congestionamentos se agravam
constantemente. Esse fenômeno tem efeitos acumulativos, já que a obstrução das
vias pelo excesso de veículos determina uma diminuição subseqüente da capacidade
do transporte público graças à redução da velocidade de ônibus e outros veículos de
transporte coletivo.” (ALVA, 1997, p.47)

Outro ponto a destacar é que as edificações de centros tradicionais não têm local para

estacionar os automóveis dos moradores, evidenciando a necessidade à procura de moradias

que tenha espaço para abrigo de automóvel. Daí surge mais um motivo para o esvaziamento

dos moradores para outros bairros. Aqueles que não possuem automóveis, ainda continuam a

morar no bairro, ou mesmo, alguns que possuem o veículo, procuram estacionar os mesmos

nas ruas próximas com a insegurança de roubos.

A invasão dos automóveis e depois dos transportes coletivos permitiu a abertura de

grandes avenidas, onde antes tinham edificações de séculos passados. Além destas avenidas,

os serviços de saneamento básico não cresceram com o desenvolvimento, com isso o sistema

de saneamento básico das habitações iniciam um processo de poluição dos riachos que estão

ao redor da cidade. Os dejetos começam a serem jogados diretamente para os riachos, que

deixam de ser lugar de banho para se tornar um ambiente mal cheiroso e poluído.

Com essa nova maneira de poluir o espaço social habitado e comercializado, os

investidores percebem a necessidade de criar edifícios com fins comerciais mais agradáveis e

confortáveis, onde se possa comprar e ao mesmo tempo usufruir dos serviços oferecidos,

como por exemplo, as praças de alimentação, como um grande espaço aberto, seguro e

confortável.

Nos centros tradicionais, não existe este tipo de serviço coletivo (praças de

alimentação), as pequenas lanchonetes e restaurantes geralmente, não estão localizados em

pontos comuns, como também outros tipos de comércio e serviço. Neles não há uma ligação

direta entre os vários setores do comércio. As atividades comerciais são oferecidas de forma

desorganizada, onde os produtos são vendidos em áreas diferentes, não há ruas de

departamentos iguais. É preciso procurar por produtos diferentes em diferentes ruas. No

entanto, consegue alojar todo tipo de mercadoria e serviço, do mais baixo ao mais alto valor,

com qualidade variável do melhor ao pior produto.

No caso dos centros comerciais, os shoppings centers ou galerias, podem-se encontrar

vários produtos num mesmo ambiente e com preços variados. Neste caso, as variações do tipo
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de produto oferecido são praticamente iguais, lojas de departamentos com segmentos do

vestuário, cama, mesa e banho, bem como a venda de calçados. Estes são geralmente os tipos

mais comuns em todos os Shoppings centers.

Os centros comerciais3, em conjunto com os hipermercados, constituem as formas de

comércio que mais alterações têm produzido nos hábitos de consumo, de abastecimento, e na

ocupação dos tempos livres. Além de local de compras, onde os indivíduos podem satisfazer

as suas necessidades e desejos de consumo, constituem também lugares privilegiados para o

lazer, o convívio, o entretenimento e a cultura.

A tipologia dos centros comerciais varia de acordo com sua localização, atratividade,

poder de consumo, entre outros. Os tipos básicos são de vizinhança ou proximidade, de bairro

ou comunidade e os regionais.

Os centros de vizinhança possuem um pequeno número de estabelecimentos e fazem

da conveniência e da comodidade a sua atratividade, geralmente restritos a sua área de

influência. Os centros de comunidade implantando-se preferencialmente nos nós viários

suburbanos ou nos centros urbanos.

Os centros regionais são promovidos por grandes empresas imobiliárias ou da

distribuição, nacionais ou em parceria com grupos internacionais. Distinguem-se das

anteriores categorias pela complexidade do seu mix comercial, que reúne uma grande

variedade de funções centrais, pela diferenciação da arquitetura, pela gestão por empresas

especializadas e pela maior dimensão. Devido ao tráfego que geram são localizados em áreas

de grandes eixos viários próximos às concentrações de aglomerado populacional e com renda

média alta.

Com a finalidade de fidelização de clientes, esses estabelecimentos sobressaem

também pela comodidade e principalmente por oferecer horário de funcionamento diferente

dos centros tradicionais.

Os centros tradicionais ficam obsoletos com relação aos centros comerciais modernos,

visto que as vantagens destes são em termo de conforto e atratividade para o cliente. Há um

maior investimento em marketing nos centros comerciais por ter uma única administração que

trabalha voltada para o conjunto.

Enquanto nos centros tradicionais, os estabelecimentos são individualizados. Existem

associações, comissões, tipos variados de organizações que visam a melhor qualidade no

atendimento ao cliente. Mas trabalhando desta forma, muitas vezes, há conflitos entre os

3 Shoppings, galerias, prédios comerciais.



41

empresários e as divergências aparecem de várias formas, seja quanto ao custo ou mesmo

quanto ao gosto individualizado.

Com essa nova visão de espaço conjunto, os administradores e comerciantes varejistas

dos centros tradicionais, sentem a necessidade de se juntarem para criar ações estratégicas de

recuperação dos centros tradicionais, através de técnicas de revitalização, para que haja uma

reestruturação do espaço urbano degradado. No entanto, a visão de revitalização ou

requalificação deste, causa algumas divergências entre o poder público e o privado.

1.3 Revitalização, reestruturação e requalificação.

Os termos utilizados na atualidade para intervenções urbanísticas vêm sofrendo

modificações ora, chama-se restauração, revitalização, renovação, reestruturação,

requalificação ou mesmo reabilitação, porém todos com o mesmo intuito de trazer novas

modificações ou alterações no ambiente urbano e construído.

Os princípios de 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 discussões sobre monumentos históricos inicia-se na Conferência do Escritório

Internacional dos Museus, em Atenas no ano de 1931, onde foram expostos os princípios

gerais e as legislações referentes à proteção dos monumentos de interesse histórico, artístico

ou científico. O documento final desta conferência chama-se Carta de Atenas.

Em 1933, outra Carta de Atenas foi consolidada no 4º Congresso Internacional de

Arquitetura Moderna (CIAM), também realizado em Atenas, obteu-se a Carta do Urbanismo

onde foram analisadas 33 cidades mostrando um estudo crítico em vários assuntos: habitação,

lazer, trabalho, circulação, e patrimônio histórico das cidades. Este documento apresenta de

forma clara os maiores problemas encontrados nas cidades apontando um direcionamento

adequado do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida do cidadão com a cidade.

Em 1964, aprova-se um documento intitulado Carta de Veneza, onde descreve a

orientação sobre a conservação e restauração de monumentos e sítios históricos. Tal carta

pôde atribuir conceitos aos bens culturais e, abriu a discussão sobre preservação dos espaços

onde estão inseridos os monumentos históricos, dando aos mesmos uma função social.
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“O restauro é um tipo de operação altamente especializado. O seu objetivo é a
preservação dos valores estéticos e históricos do monumento, devendo ser baseado
no respeito pelos materiais originais e pela documentação autêntica.”
(CARTA DE VENEZA, 1964. Art.9)

Em 1967 em Quito foram discutidos os problemas relacionados ao desenvolvimento

econômico e a proteção do patrimônio cultural na América Latina. Neste encontro foi

analisado o acelerado empobrecimento dos países latino-americanos devido ao abandono e

ruína dos patrimônios arqueológico, artístico e histórico. Daí surge a solução para tais

problemas no sentido de viabilizar a recuperação dos bens patrimoniais através da parceria

entre setor privado e público.

A reestruturação urbanística é definida na Carta Italiana del Restauro, em 1972. Tal

carta aborda os estudos do ponto de vista funcional, tecnológico e de uso, entre o território, a

cidade e o centro histórico. Neste trabalho será discutida a reestruturação urbanística do

Centro Comercial de Maceió através de sua funcionalidade, utilização dos espaços e

identidade cultural.

Reestruturação urbanística – Tende a consolidar as relações do centro histórico e,
eventualmente, a corrigi-las onde houver necessidade, com a estrutura territorial ou
urbana com as quais forma unidade. É de particular importância a análise do papel
territorial e funcional que tenha sido desempenhado pelo centro histórico ao longo
do tempo e no presente. Nesse sentido é preciso dedicar especial atenção à análise e
à reestruturação das relações existentes entre centro histórico e desenvolvimentos
urbanístico e edilício contemporâneos, principalmente a partir do ponto de vista
funcional e, particularmente, com referência às compatibilidades de funções
diretoras. (IPHAN, 1995. pg.214)

Segundo Ferdinando de Moura, a reestruturação urbana deverá ser um programa de

integração física de comunidades urbanas ao conjunto dos sistemas de serviços da cidade. Por

reestruturação urbana o autor compreende:

...por reestruturação urbana compreendemos o beneficiamento dos espaços de uso e
domínio público, com remanejamento ou redimensionamento e correção dos espaços
de permanência ou circulação coletivas, ou de equipamentos e espaços dos sistemas
de serviços urbanos, por necessidade de novos usos ou por pressão de maior
demanda. (RODRIGUES, 1986, p.72)

A Convenção de Paris de 1972 trata da salvaguarda do patrimônio mundial, cultural e

natural, definindo claramente o que deverão ser considerados como patrimônio cultural e

patrimônio natural como meio de proteção nacional e internacional. No documento são

considerados como patrimônio cultural, os monumentos, os conjuntos e os lugares. Como

patrimônio natural, os monumentos naturais, as formações geológicas e fisiográficas e os

sítios naturais ou as zonas naturais. (IPHAN, 1995. pg.178)
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No Brasil, em 1987, acontece o 1º seminário brasileiro para preservação e

revitalização de centros históricos, obtendo-se um documento intitulado, Carta de Petrópolis.

Tal carta trata da definição de Sítio histórico urbano (SHU) e de como deverá ser feita sua

preservação com ações integradas entre órgãos federais, estaduais e municipais e, da

comunidade interessada nas decisões de planejamento. Apresenta os diferentes tipos de

instrumentos para a proteção legal do SHU como: tombamento, inventário, normas

urbanísticas, isenções e incentivos, declaração de interesse cultural e desapropriação.

(IPHAN, 1995. pg.330)

Em 1986, tem-se a Carta de Washington que trata da salvaguarda das cidades

históricas. Este documento define os princípios e os objetivos, os métodos e os instrumentos

de ação apropriados a salvaguardar a qualidade das cidades históricas, a favorecer a harmonia

da vida individual e social e a perpetuar o conjunto de bens que, mesmo modestos, constituem

a memória da humanidade. (IPHAN, 1995, pg.323).

Quanto a salvaguarda das cidades históricas, trata das medidas necessárias a sua

proteção, a sua conservação e restauração, bem o desenvolvimento e a adaptação à vida

contemporânea.

Todos os documentos tratam de patrimônio artístico, cultural e arquitetônico, suas

definições e meios de preservação e conservação dos bens móveis e imóveis. A preocupação

com o espaço urbano e patrimonial da cidade afirmar a necessidade de projetos de

planejamento urbano visando a reestruturação urbanísticas dos centros históricos com a

integração dos outros bairros da cidade.

Segundo Maricato (2001, p.125), renovação é uma ação cirúrgica destinada a

substituir edificações envelhecidas, desvalorizadas, que apresentam problemas de

manutenção, por edifícios novos e maiores que, invariavelmente, são marcados por uma

estética pós-modernista.

A mesma autora afirma que reabilitação ou requalificação é uma ação que preserva o

mais possível, o ambiente construído existente e dessa forma também os usos e a população

moradora, pois este tipo de intervenção deve valorizar as potencialidades sócio-econômicos

culturais e funcionais bem como à melhoria da gestão local.

A revitalização se dá pelos critérios de funcionalidade, política, sociabilidade e

aspectos ambientais. Para que uma revitalização seja efetiva, deve-se considerar as

características básicas de humanização dos espaços coletivos como praças, valorização de

marcos históricos e simbólicos que ainda existam, incremento dos usos de lazer se houver e
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implementar novos usos ou antigos, incentivo à moradia de cunho social para pessoas que

trabalhem na área e que não tenham carro, preocupação com aspectos ecológicos e

principalmente, deve-se contar com a participação da opinião da comunidade no processo de

elaboração e concepção do projeto.

A cultura local é outro fator importante a se considerar nos projetos de requalificação,

visto que os centros urbanos reservam a história da cidade com seu patrimônio histórico,

artístico, cultural, o qual deverá inclusive prever atividades de lazer para os usuários, como

diversificações de atividades.

No Brasil, as ações de requalificação se iniciaram no final dos anos 1990 com projetos

pontuais. As cidades de Salvador, São Luís, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo,

Aracajú, Maceió, são exemplos de cidades que implantaram projetos de revitalização ou de

requalificação de centros urbanos.

Em Maceió, o termo utilizado inicialmente para os trabalhos a serem realizados no

Centro era de Revitalização, mas depois de certo tempo o Projeto de Revitalização mudou

para Requalificação sugerindo uma mudança na definição dos termos como apresentado no

Glossário.

A ação é tão importante que instituições financeiras, a exemplo da Caixa Econômica

Federal, Banco Mundial, Banco do Brasil e outros agentes comerciais vêm trabalhando a

questão da moradia no centro através de financiamento para restauração de imóveis de

interesse histórico cultural nas áreas centrais.

Nos centros urbanos, os espaços destinados às futuras moradias, são geralmente os

pavimentos superiores de lojas comerciais, locais subutilizados ou desocupados, ocasionando

furtos nas lojas, pois muitos não têm uma boa estrutura física.

Com a valorização do imóvel para moradia, os centros ficariam mais seguros, com

vida noturna, e, as lojas teriam uma segurança extra através dos inquilinos.

Um centro seguro, iluminado com um ambiente urbano limpo e sadio, irá despertar

interesse nos agentes imobiliários, valorizando a área e seus espaços.

Transportes públicos são todos evidenciados em centros urbanos, uma vez que

recebem transportes coletivos de todos os bairros. São grandes bolsões de transportes, pois ao

mesmo tempo em que todos os bairros das cidades convergem os coletivos públicos para os

centros, há ainda algumas cidades que usam os trens urbanos. Há cidades que utilizam o trem

urbano antigo, outras já estão mais modernas, utilizando metrôs subterrâneos e terrestres.
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Em cidades pequenas, encontram-se novos tipos de transportes de passageiros, como

por exemplo, as motos, usadas para transportar pessoas como meio de veículo, substituindo os

táxis, por serem mais baratos e também por transportar apenas uma pessoa na “garupa”. Este

tipo de transporte é muito utilizado nas pequenas cidades de interiores, nas capitais ainda não

se vê muito o uso de tal veículo para transporte.

No entanto está muito comum encontrar o uso de bicicleta nas capitais, principalmente

como transporte para se deslocar ao trabalho. Não importa a distância percorrida, mas o fato

do custo ser menor, ou melhor, não há custo além do valor pago pelo transporte que acontece

uma única vez.

As vantagens de morar no centro são muitas desde a oferta de emprego à mobilidade

de locomoção dos trabalhadores, tendo assim uma qualidade de vida mais saudável, visto que

terão, por exemplo, horário para uma refeição sadia, poderá tomar um banho no horário de

almoço, e, o salário renderá mais, uma vez que não a utilizarão para o transporte.

No entanto, para que a requalificação aconteça se faz necessário criar linhas de

financiamento específicas para compra, reforma e incentivo à iniciativa privada para melhoria

de edifícios de valor histórico.

Outro fator a considerar em aproveitamento parcial ou total da obra, é a qualificação

de profissionais da construção civil num trabalho mais artesanal, de adaptação. Nos casos de

reforma, deverá ser prevista novas tecnologias, exigindo novos equipamentos e novos

materiais para a perfeita adequação do antigo com o novo.

As poucas moradias que sobrevivem são de antigos moradores que preferem continuar

onde estão devido à variedade de produtos e serviços oferecidos e, à mobilidade dos serviços

de saúde, pois muitos destes moradores são idosos.

A qualidade ambiental de centros urbanos é uma característica diferenciada de outros

bairros. As áreas centrais são dotadas de ruas para pedestres, visando a sua segurança e a

redução da contaminação dos gases emitidos pelos automóveis. Espaços públicos são mais

valorizados com projetos culturais nos horários de lazer dos trabalhadores e usuários.

Alguns edifícios de importância estética ou histórica poderão abrigar centros culturais

ou centros de apoio ao cidadão.

As sedes dos órgãos governamentais procuram localizar-se em bairros distantes do

centro, afastando-se do possível perigo. Atualmente, em algumas cidades, como por exemplo,

Maceió, o Centro tradicional, torna-se a base principal dos órgãos governamentais visando à
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melhor satisfação do cidadão levando-o a percorrer caminhos menores para resolução de seus

problemas e dúvidas.

Nos anos 1950 não havia uma legislação específica para áreas de valor histórico. A

partir de 1960 a gestão pública brasileira instituiu nova legislação para áreas de interesse

público com definição específica sobre as limitações de mudanças físicas e funcionais dos

edifícios de valor histórico. Com esta nova visão, as cidades buscam revitalizar, requalificar

ou reestruturar os centros tradicionais urbanos de modo que possam melhorar as condições de

acessibilidade e qualidade do ambiente.

A partir da década de 90 vem se desenvolvendo o projeto de lei federal de

desenvolvimento urbano como marco referencial da Constituição brasileira de 1988. No

período de 1990 a 1999 ocorreram vários processos de negociação para instituição desta lei

denominada “Estatuto da Cidade”. Nestas negociações houve participação de diversos atores

sociais.

No ano de 1999 foi estabelecida uma parceria entre a Comissão de Desenvolvimento

Urbano da Câmara dos Deputados e o Fórum Nacional de Reforma Urbana, com o

desencadeamento de um processo democrático envolvendo diversos atores da sociedade e

órgãos governamentais, visando a elaboração de um substitutivo regulamentando os

instrumentos de política urbana que contemplasse os interesses essenciais de cada setor.

No final de 1999 foi aprovado por unanimidade este substitutivo do Estatuto da

Cidade na Comissão de Desenvolvimento Urbano. No final de 2000, o Estatuto da Cidade foi

aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, adotando basicamente o substitutivo da

Comissão de Desenvolvimento Urbano. No início de 2001, o projeto obteve a aprovação final

na Câmara dos Deputados e retornou finalmente para o Senado Federal, tendo sido aprovado

por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. No dia 18 de junho desse mesmo ano,

houve a aprovação final no plenário do Senado, também por unanimidade. O Senado Federal

aprovou sem nenhuma alteração o substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados.

No dia 10 de julho de 2001 a lei do Estatuto da Cidade (Lei 10.257) foi sancionada

pelo Presidente da República com um veto significativo com relação ao instrumento de

regularização fundiária da concessão especial de uso para fins de moradia.

(estatutodacidade.org.br, 2005)

Planejar o futuro da cidade, incorporando todos os setores sociais, econômicos e

políticos que a compõem, de forma a construir um compromisso entre cidadãos e governos na
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direção de um projeto que inclua todos, é o desafio que o Estatuto da Cidade impõe a todos os

Planos diretores, obrigatórios para cidades brasileiras até 2006. (Ministério das cidades)

Apesar de ter sido oficialmente aprovada em 2001, várias cidades já haviam

começado a implantar a Lei que trata do Plano Diretor a exemplo de Recife, Natal, São

Paulo, belo Horizonte, Porto Alegre, entre outras.

O Plano Diretor é o instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento

urbano e de orientação de todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade. (lei

Orgânica de São Paulo, 2001.Art.150).

Como instrumento básico da política de desenvolvimento do município, tem como

finalidade principal orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção

dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar

melhores condições de vida para a população e melhoria do especo urbano construído.

O Plano é feito com a participação da população através de audiências públicas e

debates, com participação do Prefeito, da Câmara municipal, do setor privado, das

organizações não governamentais.

As cidades devem desta forma, planejar o desenvolvimento urbano com a participação

de todos os cidadãos de forma a qualidade de vida da população local e não apenas com

algumas classes sociais como citado acima.

A partir desta discussão, tratar-se-á no Capítulo 2 sobre o Centro urbano de Maceió,

através de pesquisas locais e históricas visando uma melhor compreensão sobre a forma e o

espaço da cidade identificando os principais pontos positivos e negativos para o

aproveitamento real das possíveis modificações oriundas de um planejamento urbano de

qualidade.
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2 O CENTRO URBANO DE MACEIÓ: FLORESCIMENTO E

DECADÊNCIA

2.1 Antecedentes históricos: a evolução urbana e o Centro comercial

Maceió, capital de Alagoas, é uma cidade que está implantada na porção leste de Alagoas

(Mapa 1), e possui uma superfície total de 508 Km2 em sua área urbana e considerada de

expansão urbana. Tem por limites, ao Norte o município de Flexeiras; ao Leste o de Paripueira e

o Oceano Atlântico; ao Sul, os municípios de Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco; e à Oeste,

os municípios de Satuba, Rio Largo e Messias.
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MAPA 1 – Maceió no contexto de Alagoas
Fonte: IBGE, 2000.

A Região Lagunar de Maceió, localiza-se entre as seguintes coordenadas geográficas

(geodésicas), com os meridianos de 35º40’00” WGr e 36º02’00” WGr, e os paralelos de

9º28’00”S e 9º50’00”S. (LIMA, 1990, p.27)
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Segundo Lima, (1990, p.28), Maceió situa-se numa restinga arenosa, ligada a terraços

marinhos, cristais de praias e pontas triangulares, num terraço de erosão marinha, cortado numa

extremidade de tabuleiro sobre o qual se estende, entre a Lagoa Mundaú e Manguaba.

A cidade de Maceió possui 50 bairros na área urbana (Mapa 2) entre os quais o bairro do

Centro Comercial de Maceió será estudado em profundidade, enquanto objeto de estudo desta

pesquisa. Abrange uma área de 150,49 km2 ocupando cerca de 29.62% da área total da cidade,

tem como limites os bairros do Farol, Poço, Jaraguá, Prado e Levada, como mostrado na figura

03. O bairro é composto por 70 vias (incluindo travessas e avenidas), sendo 92 quadras de

edificações e 10 quadras de praças.

As 70 vias urbanas existentes estão com as dimensões de acordo com o Anexo 04. No

Centro de Maceió encontram-se duas vias coletoras, vias de tráfego lento e vias locais, e,

passagens de uso exclusivo de pedestres (calçadão).
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O estudo do Centro Comercial exige que se observe, ao menos em breve relato a evolução

urbana de Maceió onde são apresentados fatos históricos relevantes deste bairro como área

importante e pioneira do desenvolvimento econômico e da urbanização da cidade, ligada ao mar.

Os fatos serão apresentados a partir de sua evolução do espaço urbano em partes: a situação

inicial, a irregularidade do traçado, as ruas e praças, as quadras e os lotes; a evolução de alguns

bairros ligados diretamente ao Centro; e suas construções residenciais, religiosas e oficiais. A

cronologia dos fatos históricos encontra-se no Apêndice A.

Os colonizadores portugueses, por rações militares, administrativas e econômicas, sempre

procuraram iniciar o povoamento de uma região, em locais predominantemente litorâneos. Assim

aconteceu com Maceió nascida desse povoamento, quando D.Pedro II, em 1673, manda o

governador geral Visconde de Barbacena, assentar suas bases no Porto de Jaraguá. (COSTA,

Craveiro, 1981, p.7). A intenção era evitar o comércio ilegal do Pau-Brasil por navios

estrangeiros.

Entretanto, já existia registro da ocupação do atual território de Maceió, o atual bairro de

Pajuçara, em 1611 sob a forma de uma escritura de doação de uma casa coberta de telha de

Manuel Antonio Duro que data de 1611 em escritura de doação a este sesmeiro. Desta feita,

percebe-se que o povoamento iniciou-se na costa de Pajuçara (bairro litorâneo).

No entanto isto não parece ter ocorrido nesta época, porque o referido governador não

teria dado importância devida à defesa das terras. Sendo assim, este assentamento só se deu de

fato um século e meio depois sob o governador Melo Póvoas, em 1820 levantando o forte de São

João.

A definição do local do assentamento se deu pelo fácil acesso, pelas elevações do relevo,

que favoreciam a defesa do sítio que facilitava as vias de comunicação marítimas e fluviais.

Segundo o historiador Murilo Costa (1966) a povoação teve inicio em uma parte da área

atualmente ocupada pelo bairro Poço, e a partir daí foi se expandindo, disseminando-se em

grupos de pequenas habitações. Ao chegarem às imediações da Praça da Matriz (Praça D.Pedro

II), foi construído o primeiro engenho bangüê, suas senzalas e sua igreja.

.
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MAPA 3 – Vila de Maceió em 1820
Fonte: CAVALCANTI, 1998
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As principais ruas que aparecem nos supracitados mapas (Mapa 04, p.52), a exemplo da

Rua do Comércio e Rua da Ladeira serviam como meio de ligação entre os povoados ou bairros

próximos de Jaraguá e Cambona, onde os carros de bois passavam com as mercadorias que

chegavam do porto de Jaraguá. Eram estreitas, sem calçamento e sem calçadas para os pedestres,

mas a população as usava principalmente nos dias festivos, e de procissões. Por elas transitavam

tanto os pedestres quanto os cavaleiros e carroças.

As ruas eram constituídas por fileiras de casas construídas sobre o alinhamento e sobre os

limites laterais do terreno com as aberturas diretamente para a rua. (Figura 08) Eram casas do tipo

geminadas, uma ao lado da outra sem abertura entre ambas, como meio de segurança. As

esquadrias eram do tipo de abrir em formato retangular com vidros e madeira. Algumas do tipo

veneziana e outras totalmente fechadas, tipo chapas de madeira.

Figura 08 – Casas geminadas com aberturas para a rua
Fonte: Craveiro Costa, 1981, p.41.

Até 1700 só existiam algumas ruas como Rua do Comércio e Rua Barão de Anadia. Neste

ano criou-se a Vila de Maceió com as seguintes ruas: Rua da Rosa (Rua do Livramento), Rua da

Igreja (Rua 2 de dezembro), Rua da Boa Vista (prolongava-se pela Rua da Lama, hoje Rua 12 de

junho, era conhecida como a Rua elegante da época), Rua do Rosário, Rua do Alecrim (Rua

Barão de Alagoas), Travessa do Alecrim (Rua Moreira Lima), Rua do Ferreiro (Rua Melo

Morais), Rua do Cotinguiba (Pç. Deodoro), Trav. Da Boa Vista(Rua Augusta), Trav. Do

Rosário(Rua Domingos Moeda), Beco do Padre Francisco(prolongamento da Rua Ladislau

Neto). Abelardo Duarte (1978) faz comentário sobre o desaparecimento dos nomes das ruas

antigas trocadas pelos nomes atuais que homenageiam cidadãos aos quais não viveram nesta
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terra. O Mapa 4 mostra as ruas atuais com os nomes antigos, e, a configuração destas ruas que

não sofreram alterações.

Sua paisagem poética de ruas cujos nomes ainda não haviam desaparecido apagados
pelos eternos aduladores que sacrificam uma Rua do Sol pelo nome de um paraibano que
nada de relevante teve na História da cidade. Rua dos Quilombos, das Caeiras, Pescoço
do Ganso, Rua do Meio, Cacimba do Braga, Queimado, Alecrim, Rua da Praia, Augusta,
Boa Vista, Santa Cruz, tudo desapareceu na ânsia de fazer-se barretadas aos heróis do
dia... (DUARTE, 1978, p.126).

Atualmente esses nomes e tantos outros são trocados a cada novo governo com leis

aprovadas pelos vereadores com o intuito de homenagear alguém da família que muitas vezes não

fez absolutamente nada em prol da cidade. As leis para trocarem os nomes das ruas são aprovadas

sempre que surge algum motivo emocional ou de cunho político. Assim, com as mudanças das

ruas, a população fica sem saber ao certo seu próprio endereço, já que surgem tantos nomes

novos.

As praças eram o centro das reuniões cívicas e populares. A Praça da Matriz (hoje

D.Pedro II) era o ponto principal da época e nela foi instalado o Pelourinho, símbolo da

autonomia municipal construído de pedras. Esta praça chamava-se largo do pelourinho ou Praça

da Matriz devido à localização da Igreja Matriz em um de seus arredores. (Figura 09)

Figura 09 - Praça da Matriz
Fonte: Felix Lima Júnior, 1976.

Com o crescimento, novas ruas e ladeiras vão sendo abertas. O crescimento da vila é

lento. Esse desenvolvimento se deu mais rápido com as vantagens das facilidades de interesse da



55

agricultura e do comércio e principalmente por oferecer o melhor porto da capitania, mais

qualificado e de fácil acesso, foi que em 1817 o governador Melo Povoas decide instalar em

Maceió a Junta Real da Fazenda, inspeção do açúcar e algodão e a Casa da Arrecadação,

tornando assim a Vila como sede da província.

Como capital da província, Maceió passa a ser vista como uma cidade em crescimento.

Melo Povoas já com as edificações administrativas construídas, constrói em 1818 duas

companhias de infantaria e em 1819 iniciam as construções dos fortes São João e outro em

Jaraguá com o nome de São Pedro, mas nunca foram concluídas. (COSTA, Craveiro, 1981, p.75).

O governador permanece no cargo até 1822.

O comércio se desenvolvia rapidamente. As construções de casas comerciais iam surgindo

e as transformações da Vila eram evidentes. Pode-se observar na planta de 1820 a irregularidade

das quadras e lotes. No centro das quadras criava-se um grande vazio com quintais enormes sem

utilização contrastando com as ruas estreitas.

A formação das ruas se desenvolveu desordenadamente, surgindo em várias direções sem

uma prévia orientação. Seguiam os caminhos tortuosos, marcados pelos carros de bois e

comboios de bestas que traziam as mercadorias. Assim surgiram as ruas e praças do atual Centro

e aparecem no mais antigo mapa que data de 1820 (Mapa 3, p. 51) e mostra a irregularidade das

mesmas que assim também aparecem no mapa de 2004 (Mapa 4, p. 52). Um século depois,

precisamente no ano de 1927, o Prefeito Moreira Lima resolveu alinhar a então Rua do Açougue,

hoje chamada Moreira Lima, em sua homenagem.

A ordenação das quadras feita de forma desordenada mostra os caminhos tortuosos que os

carros de bois faziam e até mesmo um simples caminhar natural da população abrindo caminhos

novos, não houve um planejamento prévio. Eram divididas em lotes irregulares com frentes que

variavam de tamanho e forma. Pode-se notar a diferença de proporções entre cheios e vazios. A

ocupação das quadras era a principio para acomodação de edifícios destinados a habitação e ao

trabalho. Sua configuração atendia aos interesses individuais dos proprietários de terras.

No Mapa 5 de 1841, os vazios internos das quadras são mais evidentes e mais

desproporcionais. Observa-se que a largura das ruas é bem menor que os espaços vazios. E a

continuidade das construções em linhas contínuas fica mais evidente. As quadras permanecem

com suas formas irregulares.
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Como afirma Nestor Filho (1981, p.150) o crescimento da população dos centros urbanos

do Brasil, conduzia à formação de bairros. As separações entre esses eram com freqüência

determinadas por elementos naturais, como grotas, morros, lagoas ou desníveis acentuados, ou

mesmo pela interrupção decorrente da abertura de praças com edifícios públicos.

MAPA 5 – Vila de Maceió em 1841
Fonte: CAVALCANTI, 1998
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Quanto às construções oficiais estas tinham funções militares e administrativas. As Leis

provinciais de Alagoas deliberavam as construções para tais fins. As primeiras repartições desta

natureza datam de 1819 com obras de defesa do porto e a alfândega.

Através da Resolução nº. 1 de 10 de abril de 1835, o presidente José Joaquim Machado de

Oliveira sanciona a lei para construção de uma ponte no Rio de Maceió.

Em 1837, com a Resolução nº. 22, o então presidente Rodrigo de Souza da Silva Pontes

manda “erigir-se-ha uma cadeia na Villa de Maceió com os commodos necessarios não só para as

diferentes prisões, como para casa de camara e jurados......que poderá ser levantada no logar da

cadeia velha ou em outro mais próprio”. Em 1847 a cadeia da capital inicia a construção servindo

não só de penitenciária como também seria o quartel.

Os bairros eram chamados de centros urbanos de comércio, um meio de comercialização.

Em Maceió, a Rua do Comércio se destacava como a zona de maior concentração de vendas,

onde mais se vendia eram retalhos.

O centro comercial, chamado de Maceió, era o bairro mais denso e mais atrativo da Vila

com uma população praticamente de comerciantes portugueses. Por ser um bairro comercial, as

ruas com o tempo eram chamadas pelas funções especializadas dos Ourives, do Ferreiro, da

Quitanda, dos Ferradores (FILHO, 1981, p.152), ou, por ter alguma edificação religiosa. Eram

assim chamadas pelas atividades que os moradores desenvolviam. Definido pelos tipos de

habitações ou de usos.

Jaraguá, bairro comercial com ancoradouro e exportação de mercadorias só veio a surgir

como bairro em 1840 chamado vulgarmente de “Biboca” (COSTA, Craveiro, 1981, p.108/109).

O sistema de saneamento era precário como afirma o Relatório do Presidente Joaquim

Tavares de Melo Barreto em 1883 sobre a epidemia de cólera ocorrida em 1855, trazendo muito

sofrimento à população.

....constituem verdadeiro perigo à manutenção da vida. Tais são: a permanência dos
pântanos que circundam a cidade. A falta de esgoto. O sistema de latrinas, que são
verdadeiros poços... O prejudicial costume de se cavarem poços para água, muitas vezes
apensos ao deposito de materiais estercorais, cuja vizinhança produz os mais perniciosos
efeitos. Um ambiente assim, não era difícil as epidemias de cólera, de febre amarela, de
sífilis, e como se não bastassem essas epidemias, há ainda a seca de 77 das mais
calamitosas já havida, tão violenta que o ano se transformou numa era – a de 77 - .....seca
que se prolongou até 1880....deixou fundo abatimento na cidade de Maceió, cidade sobre
a qual recaia o peso da sua destruição com a migração sertaneja para o litoral, migração
essa que trazia elementos doentes, sub-nutridos, abalados física e moralmente.
...e é de convir ter sido a queda do açúcar o mais forte elemento para influir na
decadência desse período. (JÚNIOR, M. 1939, p.64/64).
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O sistema de infra-estrutura da cidade ainda é muito precário sem iluminação pública. No

entanto em 1880 a cidade passa a ser iluminada com 125 lampiões de querosene (COSTA, 1981,

p. 173).

Observa-se que a cidade se desenvolveu tão rapidamente, que para atender ao

deslocamento da população entre os demais bairros e o Centro de Maceió, foi construída a linha

férrea Great West no século XVIII, e fazia segundo os jornais (Jornal das Alagoas, 1875. IHGA)

da época o seguinte itinerário: Trapiche para o Livramento, Jaraguá aos Martírios e Livramento

ao Bebedouro. A mencionada linha, era o meio de transporte da população que morava distante

do bairro Maceió (Centro).

A partir de 1889 são construídas novas praças: Praça das Princesas (Pç. Deodoro); Largo

dos Martírios(Pç. Dos Martírios); Largo Sinimbu(Pç. Sinimbu). Anterior a estas, só existia o

Largo do Pelourinho (Pç D. Pedro II). (Ver Mapa 4, p. 52). Nesta época, as ruas do Centro foram

pavimentadas com pedras do tipo paralelepípedo.

Figura 10 – Casas com telhados em duas águas direto para a rua
Fonte: Felix Lima Júnior, 1976.

Os padrões das construções residenciais e de oficio eram simples, com as portas abrindo

diretamente para a rua (Figura 10). Eram construções térreas, geralmente usadas para moradia e,

sobrados, construções com pavimentos superiores usadas para comércio no térreo e moradia do

próprio comerciante na parte superior. Com as novas construções de dois pavimentos, a

arquitetura do Centro Comercial começa a apresentar formas mais variadas e com detalhes mais

primorosos em suas fachadas. (Figura 11).
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Figura 11 - Sobrados
Fonte: Craveiro Costa, 1981, p.202.

A construção dos órgãos oficiais a exemplo do Palácio do Governo situado na Praça dos

Martírios, inicia em 1903 com tipologia neobarrroca, já a Prefeitura Municipal em estilo

neogótico teve sua obra iniciada em 1910. (MENEZES, 1970, p.18). A Biblioteca Pública situada

na Praça da Matriz iniciou suas obras em 1938.

Além destas, também estão incluídas nas obras municipais as fontes, as obras de

saneamento e água, estradas, relógios, etc. O relógio oficial do Centro passa a ser o da Igreja da

Catedral em 1898 pela Lei 217 e, em 1922 é inaugurado o primeiro relógio oficial da cidade na

Rua do Comércio.

No período de 1931 a 1934 a construção de residências no Centro foi intensificada, para

tanto foram destruídas quadras comerciais inteiras. (COSTA, Craveiro, 1981, p.212/214)

A intenção era expandir o comércio e adensar a população no Centro. Entretanto, os

estreitos gabaritos de ruas e de vias para pedestres não existiam, daí surgem os atuais problemas

de trânsito no Centro.

No centro comercial de Maceió, a partir de 1850, surgem novas construções de porte mais

elevado e com características mais rebuscadas como descrevem José Luiz Menezes e Fernando

Borba:

A partir da segunda metade do Séc.XIX, e até seu final, a cidade passa a tomar o impulso
de capital e, como no país o gosto em voga é o neoclássico, é nessa linguagem que são
erigidos, em sua maioria, os prédios residenciais ou de fins edilícios. Na mesma época,
há interferências do gosto neogótico, freqüentemente eclético. Com o gosto barroco
aparecem em relevo as obras de estucador, a valorização do ornato, o trabalho cuidadoso
de decorar, muitas vezes a posteriori, elementos clássicos.
Em seguida, o ecletismo assume proporções extravagantes: é a época das construções
bizarras, como o velho palacete da Bela Vista; o excelente sobrado da Avenida da paz.
(1970, p.11)
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De acordo com o levantamento feito pelos autores acima citados, em 1970, existiam

poucas edificações com funções de moradia. Apenas algumas casas térreas e sobradas

neoclássicos, nesta época ainda existiam as grandes casas de fazendas, onde os donos de lojas

moravam com suas famílias. Era a época da vida no campo.

As organizações das igrejas eram estabelecidas de acordo com as camadas sociais dos

centros urbanos. As ordens de São Francisco e do Carmo reuniam os moradores mais ricos, as de

São José os oficiais mecânicos, Rosário e Santa Efigênia, os pretos.

As construções religiosas no Centro de Maceió surgiram com as primeiras povoações,

geralmente em frente às praças. Apolinário Fernandes Padilha em 1762 doa parte de suas terras

para a capela de São Gonçalo que depois se chamou de N.S.dos Prazeres, onde foi demolida em

1850 para a construção da Catedral Metropolitana, a qual foi inaugurada nove anos depois com

grande baile no palacete do Barão de Jaraguá em visita oficial de D.Pedro II.

As igrejas mais antigas apresentavam uma única porta, óculo e frontão triangular,

características do risco românico. Em Maceió a primitiva Capela de N.S.do Livramento

apresentava essa tipologia como mostrado na Figura 12.

Figura 12 – Capela primitiva de N.S.do Livramento Figura 13 – Igreja do Rosário
Fonte: Craveiro Costa, 1981, p.104. Fonte: Craveiro Costa, 1981, p. 104.

A imponência das construções religiosas se destacava das demais, principalmente das

residências modestas, ou mesmo das construções oficiais. Geralmente ficavam situadas nos
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lugares de maior destaque e concentração da cidade. As técnicas construtivas eram perfeitas e

com uma riqueza de detalhes invejável.

Pode-se encontrar em Maceió algumas dessas ordens, como a Igreja do Rosário na Rua do

Sol (Figura 13) construída por homens de cor libertos e escravos, assentando sua primeira pedra

em 1829.

Em 1881 inaugura-se a Igreja do S. Bom Jesus dos Martírios, situada na Praça dos

Martírios, construída 8 anos mais tarde.

Além das Igrejas, observa-se que outras ordens religiosas tinham finalidades assistenciais

como as Irmandades da Misericórdia que mantinham o sistema hospitalar. Contribuíram,

arquitetonicamente, com outro tipo de edificação, a exemplo da construção em 1851 da Santa

Casa de Misericórdia.

Neste mesmo período é realizado o primeiro recenseamento do país apresentando de

forma simples a densidade populacional contando com 89.589 habitantes.

Este quantitativo de habitantes sugere a criação de espaços privados, destinados à

diversão, com esta intenção, é fundado o Clube Fênix Alagoano, em 1889 situado na Avenida da

Paz, sediando o primeiro baile de carnaval.

Sabe-se que no decorrer da História de Maceió, o Centro comercial da cidade, inseriu

grande importância ao Patrimônio artístico-cultural. Expressa em seu conjunto, bem como em sua

estrutura, as diversas fases de desenvolvimento da sociedade local demonstrando o ritmo e o tipo

desacelerado de ocupação do solo.

Desta forma, o Centro Comercial de Maceió, passa por transformações que o leva a se

tornar um Centro de cultura, lazer e comércio. A área atrai todo tipo de atividade comercial, lazer

e cultural, com apresentações artísticas nos logradouros e outros tipos de atividades que serão

apresentadas mais adiante como forma de demonstrar os tempos áureos de uma cidade onde não

havia a falta de segurança ou violência urbana.

Assim, a cidade vai se desenvolvendo com suas limitações comuns as áreas comerciais ou

de serviços, onde os espaços de lazer e cultura surgem pela necessidade da população em tempos

onde o comércio, os serviços e a moradia da população se misturavam num mesmo ambiente,

mas que reinavam harmoniosamente como espaços destinados ao uso comum da população com

seus espaços públicos surgindo como áreas próprias à população residente ou não como pontos

de encontros.
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2.2 Os tempos áureos: um Centro de comércio, lazer e cultura.

Os tempos áureos do Centro comercial de Maceió transmitem um ar de tranqüilidade onde

as preocupações atuais eram menos evidentes. Naqueles, havia espaço para todos, as atividades

eram variadas, mas se conseguia uma harmonia entre estas que transmitia uma certa segurança à

população residente e usuária, pois o lugar era destinado além do comércio, ao lazer e à cultura

local.

Neste item serão tratados os temas de comércio, lazer e cultura visto pela população como

tempos em que se podia divertir-se no Centro como local de lazer e onde os intelectuais podiam

se reunir para longas conversas sobre várias áreas do conhecimento humano.

Segundo Francisco Burkinski, citado por Costa (Murilo, 1966, p.17), do ponto de vista

psicológico, jardins, parques e museus contribuem para melhorar o caráter, despertar os bons

sentimentos e alquebrar os ímpetos; é o ideal porque propugnam os benfeitores e os intelectuais.

Neste sentido apreciamos as edificações destinadas ao lazer e a cultura, como o Teatro Minerva

onde eram realizados bailes em 1866.

Segue-se adiante com a Academia Alagoana de Letras, construída em 1879 (Figura 14)

onde os intelectuais se reuniam para conversas sobre os diversos assuntos ligados à política,

direito, literatura, entre outros. Nesta surgiram grandes literatos da cultura alagoana com seus

escritos, livros e artigos diversos. Também se desenvolvem nesta época as atividades do Instituto

Histórico de Alagoas.
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Figura 14 - Academia Alagoana de letras
FONTE: Santos, Sandra Lucia dos, 2004.
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Outras áreas de lazer indicadas pela população que habitava o Centro de Maceió, era o

Cine São Luiz (antigo cinema Floriano), localizado na Rua do Comércio, inaugurado em 1913,

mas que nos dias atuais já não existe. No entanto este tipo de atividade surgiu entre 1890 e 1900

em um velho casarão na Praça Floriano Peixoto.

Os espaços destinados ao comércio em Maceió restringiam-se primeiramente à Rua do

Comércio, como citado anteriormente, vendiam-se retalhos, para depois se alastrar para a Rua

Moreira Lima. O Centro concentrava todas as atividades de comércio e serviços, assim como

também era palco das grandes manifestações políticas, sociais e religiosas, a exemplo das

procissões que atraíam pessoas de vários bairros e de distritos e povoados próximos, num grande

aglomerado para um encontro de fé.

As praças surgiram como espaço de encanto e conveniência. Funcionavam como uma

grande assembléia, onde se desenvolveram as consciências da comunidade circundantes.

No Centro existiam oito praças, duas foram invadidas pelo poder privado, uma para

ampliação do Clube Fênix (Figura 15), e a outra destruída para construção de um Bar (Bar do

Chopp) em frente à Igreja do Livramento.

Figura 15 - Praça na Avenida da Paz, local do Clube Fenix
Fonte: Craveiro Costa, 1981, p. 202

Atualmente o Centro abriga seis grandes praças: Praça Deodoro, Praça da Independência,

Praça D.Pedro II, Praça dos Palmares, Praça Visconde de Sinimbu e Praça dos Martírios entre as

quais três são as mais antigas construídas em 1889 (ver Mapa 4, p.52), chamadas na época de
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Largo das Princesas (Praça Deodoro), Largo dos Martírios (Praça dos Martírios) e Largo Sinimbu

(Praça Sinimbu) onde guardam grandes recordações dos tempos áureos. Além destas, tem-se três

pequenas praças, a da Cadeia, a do Montepio dos Artistas (Praça Bráulio Cavalcante) e a Praça

Dom Ranulpho.

Esta última conhecida como ponto de encontro dos namorados e ponto turístico por ter

um mirante como pano de fundo da parte baixa do Centro. Situada no final na ladeira da Catedral,

já quase fora do bairro, é aconchegante, com uma ventilação excelente. (Figura 17). Da praça

ainda se tem a vista do cais do porto e a praia da Avenida (Figura 16). Apesar da vista estar um

pouco prejudicada pela vegetação sem poda, o mirante ainda é um ponto bonito de se ver a

cidade.
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Figuras 16 – Vista do mirante da Praça Dom Ranulpho
FONTE: Santos, Sandra Lucia dos, 2004.
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Figuras 17 – Vista da Praça Dom Ranulpho
FONTE: Santos, Sandra Lucia dos, 2004
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Por estar próximas de algumas escolas particulares, a Praça Dom Ranulpho abriga muitos

jovens nas horas de entrada e saída das escolas ou mesmo nos intervalos, onde os jovens a

procuram para conversas informais e para enamorarem nesse espaço tão agradável e convidativo.

A Praça dos Martírios, antiga Floriano Peixoto, tem em seu entorno, de um lado a Igreja

de N. S. dos Martírios, e em seu oposto o Palácio do Governo, em sua frente a Sede da Prefeitura,

e nos fundos o Museu Pierre Chalita de 1920. As Figuras de 18 a 22 mostram a arquitetura

exuberante da Praça com grandes palmeiras no seu centro. Na Praça existia uma pequena galeria

que servia para os artistas da terra mostrar seus talentos. A fonte existente fazia os casais de

namorados apreciarem as noites da cidade, pois era iluminada com vários refletores apresentando

um visual diferente de cores variadas como vislumbrou um saudoso morador:

“Em tempos idos a fonte da Praça dos Martírios iluminava as noites com jatos de água

acompanhando o ritmo das músicas clássicas perfazendo cores diversificadas, isto tudo era um

encantamento para os enamorados”. (antigo morador)

No entanto, atualmente a fonte existe, mas esta iluminação não é mais a mesma, já não

toca mais música, apenas os refletores acendem em dias festivos. A fonte ainda jorra água

durante algumas horas do dia para apreciação da população transeunte.

A mesma é conhecida como ponto de encontro dos meninos (as) de rua que se acomodam

para “cheirar cola” ou mesmo como local de abrigo e de descanso. Geralmente é o local onde se

abrigam à noite. A população indicou como o ponto mais comum de encontrar esse tipo de

pessoa. A marginalização inicia nesta Praça de onde partem para fazer pequenos furtos.

Como o Palácio do Governo e a Prefeitura encontram-se em seu entorno, a Praça é ponto

de pequenas manifestações seja pelos funcionários públicos, seja por outro motivo. Como por

exemplo, os “sem terra”.

Além de manifestações políticas, também é palco de diversas manifestações culturais e de

lazer, como apresentações de grupos folclóricos, shows musicais, e, sempre há procissão em

época de manifestações religiosas.


