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1. O lugar como evidência e construção 

2. A pesquisa e seus fundamentos: a metodologia 

3. Uma aproximação pelos “tempos abstratos” ou rápidos e os vínculos com a 

apropriação intelectual direta dos tempos lentos: o método (1). 

4. Os critérios geográficos de análise da temporalidade construída: em busca de 

identidade e coerência para a ação: o método (2). 

_______________________________________________________ 

1. O lugar como evidência e construção 

Há o lugar. Foi escolhido para a pesquisa da qual este trabalho é tributário, o Centro 

da metrópole de São Paulo, e mesmo sendo tomado como unidade articulada de regiões, 

num primeiro momento da aproximação fragmentou-se para o observador, aparecendo 

como extensões de sentidos próprios (identificados e constituídos). Um desses pedaços de 

espaço foi destacado para estudo: a região do Parque Dom Pedro II; síntese de vidas e 

dinâmicas metropolitanas. As justificações de escolhas vão menos na direção do aporte 

quantitativo e funcionalista do que dos estudos qualitativos, e já caracterizam os caminhos 

desta abordagem do território. 

Em outras oportunidades a região central da cidade foi alvo de pesquisas em outras 

perspectivas de abordagem por este pesquisador. Partiu-se do comércio de rua (1990; 

1994; 1996) como sujeito de uma ocupação que pudesse levar à compreensão dos 

mecanismos de apropriação do espaço público da cidade; depois, tomando a cidade como 
endereços limitados por um “espaço público” que se enrijece e erige em fronteiras, 

barreiras entre os pontos de parada e permanência das pessoas (1996); daí, associou-se a 

informalidade à segregação espacial (1997), refletindo sobre suas dimensões psicológicas, 

econômicas e espaciais; chegando a abordar a porção central da cidade a partir da 

problemática da habitação, como um conjunto amplo de significados e ações, com alianças 

e conflitos, a partir dos resultados dos trabalhos da Comissão de Vereadores para Estudo 

sobre a Habitação da Área Central, em Relatório (2002). 

                                                 
1 USP. a.roc@uol.com.br 
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Este texto tem um caráter reflexivo e indicativo, servindo como apresentação do 

momento do percurso que se está seguindo na interpretação do centro da metrópole de São 

Paulo; há ainda, no raciocínio, arestas e pontas soltas, daí a pesquisa. Nele, o tema está 

disposto em: 1) uma breve apresentação do lugar percebido; 2) registro do questionamento 

sobre o objeto apreendido na aproximação geográfica do mesmo e as motivações da 

pesquisa; 3) identificação das espacializações do lugar, num “tempo objetivo”, documental, 

para posterior vinculação a temporalidades mais próprias ao pesquisador; 4) análise 

geográfica das transformações do espaço estudado, a partir de uma leitura de cunho mais 

“subjetivo” dos acontecimentos e processos encontrados, que remete a duração de 

experiências vividas na relação com o objeto, com vistas a um entendimento do território 

antecedente a eventuais intervenções. 

O Centro é a região paulistana mais antiga e, portanto, aquela cuja paisagem conta as 

mais diversas histórias, desde aquelas ainda bem marcadas até as apenas residuais de sua 

ocupação e usos. Não se argumentará em favor de qualquer superioridade desse centro ou 

do fragmento, nos níveis teórico ou prático; hierarquizações proviriam de opções temáticas 

circunstanciais. 

O Centro tem sido apontado como a região da cidade mais capacitada para receber 

pessoas e atividades, dada a efetiva densidade técnica e tecnológica agregada, constituída 

ao longo dos anos, e que ainda pode ser incrementada. Em virtude de sua escala de 

economia de aglomeração, permitiria com maior eficácia o pedestrianismo, pelos que nele já 

o habitam ou trabalham ou ambos. O desejável, para além dos discursos, é reconhecer toda 

a riqueza cultural e possibilidades que se concentram nesta área da cidade. 

Trata-se de tentar interpretar a ocorrência e disposição de elementos básicos do 

espaço, como as transformações das instalações físicas, o imobiliário e equipamentos 

urbanos; na trajetória social da várzea do Carmo a parque Dom Pedro e, posteriormente, 

complexo viário. Entretanto, a incursão principia privilegiando as coisas que são vistas, 

cotejadas com aquelas constituídas com progressivo acréscimo de mediações no raciocínio, 

num nível mais abstrato. 

Quer-se chegar aos lugares com uma valorização dos sujeitos cujas ações adquirem 

significado e transformam-se as condições perceptivas no processo de urbanização da 

sociedade, com suas histórias materializadas; e isto exige método, que será mais adiante 

apresentado. 

As atividades, em suas várias expressões e níveis, dos camelôs aos shoppings, dos 

agiotas e homens-placa aos bancos, constituem, contraditória e desigualmente o território 

das forças sociais; aquelas que, donas dos sistemas de classificações normais ou formais, 

de um lado, produziram e produzem as denominadas informalizadas, de outro. O texto de C. 
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J. F. Santos (2003) auxilia na interpretação das transformações dos lugares, pois buscou 

com tenacidade aquele personagem que não aparecia no cenário – o pobre nacional 

indesejado, marginalizado nos discursos, na prática e até na iconografia –, a não ser por 

descuido no caso de fotógrafos, retratistas, documentos de Estado, políticos, da imprensa e 

de associações privadas, perscrutados pelo historiador, que os encontrou trabalhando, 

recreando, vivendo seu cotidiano. Qualquer interpretação consistente do lugar deve levar 

em conta tal diversidade socioespacial. 

A definição do Centro envolve as várias dimensões do lugar, tensão e acomodação 

das relações sociais e determinações gerais e externas. Compõe-se, também, dos 

significados das frações que devem ser pesquisadas como regiões representativas. Busca-

se ainda uma definição. Bom por um lado, sendo a realidade volátil; ruim por outro, posto 

que se vive e planeja atividades para a área há bastante tempo, com conceituações com 

alto grau de empiria. 

Região de inegável importância social para a vida coletiva, concentradora também de 

demandas sociais marginalizadas, informalizadas; por isso mesmo temidas. Confrontam-se 

sujeitos variados que devem ser estudados, associados às drogas, prostituição infantil, 

assaltos, cortiços, mendicância, intensidade da circulação, concentração de pessoas e 

coisas, riqueza, inclusive. 

E nesse caminho, o Centro da cidade de São Paulo aparece como lugar transbordante 

de significados desafiadores da percepção e da análise, um complexo de interesses e 

ações, sem medidas e limites claros à observação; pelo contrário, somente com abstração e 

arbítrio é possível identificar seu território, a partir das áreas definidas pela e para a 

administração da cidade, que ganharia ao reconhecer e conjugar as territorialidades 

envolvidas em sua configuração. 

Nessa procura incessante pelo lugar, além de indicadores, sinalizadores da 

organização diferencial do espaço, intentou-se não reduzi-lo a ponto de torná-lo outra coisa 

para aqueles que com ele mantém algum tipo de relação familiar. O método é desafiado a 

não deformar, desfigurar o objeto para além da identidade mínima... 

Assume-se que no caso do lugar não ser estranho ao pesquisador, o contato pessoal 

e as pré-noções sempre antecedem sua abordagem científica, como objeto que se põe para 

o sujeito com seus sentidos. Sentidos e percepção também estão em questão. Também 

aqui um problema para a abordagem. 

O Centro de São Paulo está ligado à Cidade e à metrópole em que se encontra; 

escalas mutuamente implicadas. Consideração que remete aos níveis abstrato e concreto 

da existência, posto que em porções menores do território, nos lugares, é que se 
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desenvolvem múltiplas territorialidades, mediante a vivência no transcurso do cotidiano. Tal 

questão foi tocada de modo similar em A. R. Camacho (1994). 

A metrópole, tomada como grande nó de redes globais, pode ser vista como conjunto 

de lugares definidos pela segregação, segundo A. I. G. de LEMOS, que faz considerações 

sobre sua importância (1980; 1991b), e acrescenta: a cidade até os anos 50 era um lugar, 

com um núcleo, para nos 60 ocorrer essa ruptura, fragmentação, caminhando nos 80 para 

essa cidade de lugares e núcleos que, segundo M. Santos é ela também um lugar por ser 

uma totalidade (1998:56). A autora situa historicamente o fato metropolitano, no escopo da 

geografia urbana, em meio às diversas linhas de interpretação (1991:108-112; 1996:74,77; 

1997b). Sobre o núcleo central é fundamental o estude de N. L. Müller, 1958; já sobre o 

processo de polinucleação das cidades, ver H. K. Cordeiro (1980; 1991), M. E. Beltrão 

Sposito (1991), M. Gottdiener (1993), H. Frúgoli, 2000 entre outros. 

Deseja-se retirar do foco central, por enquanto, a questão da expansão e 

desdobramento do centro para as áreas rumo sul da cidade, das avenidas Paulista e Berrini, 

conforme os autores anteriormente citados. Primeiro porque o sujeito constituinte, sendo 

portador de intencionalidade e participante da constituição do objeto por ele co-determinado, 

parte do desejo de que este Centro (tradicional, derivado da antiga região do triângulo) é 

que deve ser estudado antes mesmo de valorizar sua expansão e desdobramentos, de 

várias maneiras inconclusos, talvez mesmo recalcitrantes em algumas das dimensões 

desses processos não lineares, conforme mostra B. Bonneval (1981). O Centro, 

seguramente, concentra mais decisões, atividades, pessoas e coisas que outras áreas da 

metrópole, além de mais intensamente verticalizado. 

Ligados ao processo de gentrification, surgem problemas, conforme adverte O. 

Arantes (2000), no nível dos conceitos e das práticas de segregação das “funções” da área 

central. O processo defende que as atividades ligadas à arte, lazer e turismo, além de 

servirem aos habitantes, exercerão atração sobre gente de outros lugares. Considera-se o 

que vem acontecendo como resultado de um projeto de modernização urbana conservadora 

que vem atendendo aos interesses dos que decidem a qualidade, o arranjo e os usos das 

formas espaciais, conforme V. M. Oliveira (2000). Por ser o Centro um lugar de população 

residente formal numericamente “inexpressiva”, as determinações para a região central em 

forma de discursos ou leis têm o caráter exógeno das deliberações concentradas . É por 

isso que uma certa renovação urbana ocorre no Centro, com equipamentos voltados para o 

“alto consumo”. 

As frações do espaço geográfico estão mais próximas, portanto, da escala própria da 

percepção, conforme afirma M. Santos, 1994 e A. F. A. Carlos, 1996. Qual seria a menor 

porção do território cujos usos sociais lhe conferissem sentido, mesmo que dependente dos 
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nexos como a cidade, a metrópole, Estado, mundo? Indaga-se sobre a existência de 

“territórios mínimos”. 

A diversidade tão propugnada por J. Jacobs (2002) como antídoto para os males das 

cidades enormes, parece ser realmente importante, posto que as atividades que 

acompanham a fixação domiciliar participam integralmente da vida social no cotidiano de 

quem nas proximidades mora e transita. Isso passa a ser verdadeiro também no nível do 

projeto, das decisões institucionais, pois o lugar vem atraindo os serviços públicos 

novamente, situando o administrador no território para o qual apenas olhava; o que passa a 

ser um passo na solução de problemas técnicos, mas não dos políticos. 

As unidades objetivas de análise espacial, no caso as áreas do Centro tomadas para a 

pesquisa, são: 

• O atual terminal Parque Dom Pedro II (ex-Várzea do Carmo e Parque Dom Pedro II); 
primeira área estudada, neste ensaio. 

Próximos passos, áreas aqui não consideradas: 

• A extensão que vai da Praça da Sé ao Largo de São Bento; 

• Vale e Parque do Anhangabaú; 

• Terminal bandeira (ex-praça das Bandeiras); 

• Praça da República (ex-Largo dos Curros); 

• Terminal Princesa Isabel (ex-Praça Princesa Isabel). 

Tomar para a análise a baixada (o lugar é comumente referido como baixio), a antiga 

Várzea do Carmo, implica a colina da primeira ocupação (da Praça da Sé à Igreja de São 

Bento), pois as relações sociais, os processos espaciais estabelecem aí emaranhados 

simbólicos que não permitem entender certos processos dos fragmentos per si. Além do 

mais, a várzea era a um só tempo motivo de repugnância e contentamento; execrada, 

repudiada, ignorada por razões higiênico-sanitárias ou de segurança pública, era também 

porta de entrada da cidade para o viajante que vinha do Rio de Janeiro e de Santos pela 

estrada do Ipiranga... Com boas novas, autoridades civis e eclesiásticas (o que era sempre 

motivo de rituais e festas). Com um olhar geográfico espera-se apreender os citados 

atributos essenciais dessa localidade; se não contextos de referência, ao menos sentidos 

construídos como vínculos espaciais da vida social. 

Torna-se fundamental discutir processos com base nas territorialidades 

remanescentes aferidas em campo, conforme sejam atavismos ou práticas novas ligadas a 

 2686 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

percepções e usos no cotidiano. Exemplos clássicos estão no próprio Parque Dom Pedro II 

como um todo e na praça Fernando Costa, na praça da República; esta tratada em A. R. 

Camacho (1994). 

A dialética impõe-se, também, na explicação do devir da várzea, tendo-se a 

territorialização de projetos das elites cafeeiras e industrias, mostrados por N. Sevcenko, 

(1992), hegemônicos com relação aos projetos daqueles cuja história “pouco se formalizou”, 

habitantes da cidade que utilizavam o rio como apanhadores de água, moradores, 

lavadeiras... Dialética entre termos de existência em planos sociais bem distintos, posto que 

um dos termos ficou mais bem conhecido do que o outro, deixando suas marcas nas 

paisagens, ao menos mais visíveis. É o que bem mostra C. J. F. Santos (2003). 

Então, de fato o Terminal Parque Dom Pedro II: apresentação sumária... 

Quase uma obra de ficção comunicar conteúdos e formas mutantes, os logradouros 

(bairros, ruas, praças, parques) não têm as funções “clássicas” a eles atribuídas; daí a 

dificuldade de comunicação por meio destes termos usuais... Problema esboçado em A. R. 

Camacho (1994). Neste momento ainda serão empregados tais termos com aqueles 

significados mais ou menos aceitos. 

Este ensaio da questão busca o compasso, as lógicas de configuração e 

transformação da região central de São Paulo, optando-se por debruçar-se sobre a antiga 

Várzea do Carmo, com muitos elementos constitutivos de sua identidade, desde a 

topografia, circulação original (sistema hidroviário), com intenso comércio, área 

naturalmente “inóspita” e território livre, de refúgio, dos indivíduos considerados perigosos, 

conforme C. J. F. Santos (2003) e M. R. Ciscati (1998), o que se procurou corrigir com o 

projeto de um belíssimo parque (o Parque Dom Pedro II) em estilo francês, até sua brutal 

transformação em roto complexo viário. Fica-se tentado a tomar o projeto de Bouvard como 

parâmetro de análise, entretanto, é preciso procurar a população no seu projeto... Se estava 

nele, no espaço por ele assim produzido e na conseqüente deterioração. 

No mapa, ao norte e em níveis diferentes, o Parque faz limite no Viaduto Diário 

Popular e Praça São Vito na parte baixa, um pouco antes do vértice formado no cruzamento 

das avenidas Mercúrio e do Estado, mais ao norte. 

Praça São Vito, uma ruela “tenebrosa” e sem nome, que desemboca indo para oeste 

na Rua Itapura Miranda, ligadas à dinâmica da zona cerealista que se quer fora do Centro, 

para o Parque Anhangüera na esteira da limpeza urbana idealizada administrativamente e 

efetivada policialmente, em qualidades, muitíssimo próxima à descrição feita mais adiante 

de sua paralela Rua Comendador Assad Abdala. 
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Ao sul, termina na Rua Antônio de Sá; contornado na face nordeste-leste do perímetro 

pelo Viaduto e Avenida Mercúrio e Rua da Figueira, daí saindo radiais na direção do extenso 

e povoado Leste, começando pelo Brás (Rua da Mooca, do Gasômetro, Avenidas Alcântara 

Machado, Rangel Pestana e do Estado) indo para o Sudeste, começando pelo bairro do 

Cambuci e atravessa toda a área do Bom Retiro e Canindé ao Norte (importantíssimas vias 

de circulação da metrópole). 

A Oeste-Sudoeste, encravado no que seria o Parque, encontra-se o grande e imenso 

Terminal de ônibus administrado pela companhia concessionária SP Transportes colado a 

uma antiga (quase vinte anos) tentativa de camelódromo (exemplo gritante de incoerência 

de ocupação do espaço, conforne A. R. Camacho, 1994), com um estacionamento de 

automóveis ao Sul-Sudeste do Terminal, sentido em que o Parque é envolvido pela Avenida 

Exterior, Rua 25 de Março e Frederico Alvarenga, a pequena, porém superpovoada Praça 

Fernando Costa (com funções comerciais ”ancestrais”), no caminho para a Rua General 

Carneiro, com ainda maior densidade populacional, até às Praças Manuel da Nóbrega e 

Rua do Tesouro, levando, junto com a Avenida Rangel Pestana que vem do Leste, por cima 

do Parque, pelo Viaduto 25 de Março até a região da Sé. Lateral intensamente ocupada por 

uma enorme diversidade de atividades (comércio e serviços) e pessoas nos mais variados 

estágios de seus percursos. 

 Atravessando a área do Parque pela Praça Fernando Costa em direção à Rua 

General Carneiro, há esse vigoroso mercado, de capital monetário e simbólico, com intensa 

movimentação e contato de pessoas, razão de sua existência e por ela incrementada. 

Nesse trecho do trajeto, facilmente vem a estupefação, o aturdimento, e outras sensações 

do gênero, diante dos “rios de gente” que, dia após dia, desemboca como numa foz do rio 

Tamanduateí, repleta de veículos, e gente... Seguindo por leitos, hoje, carroçáveis, 

preferencialmente para o leste. A Ladeira Porto Geral está sempre cheia de carros e de 

gente, desaguando, também, seu fluxo por aí; a 25 de Março, antigo braço de rio, também, 

tanto nas Galerias e Shoppings, quanto nas lojas mais tradicionais da Rua. Fluxos febris, e 

sem a ajuda do método, caóticos na aparência; movimento que não se distribui pelo 

entorno, sendo extremamente concentrado e dirigido conforme as rotas “imaginárias”, que 

levam aos transportes. 

Num desses momentos de caminhada o visto transformou-se em pesquisa e fizeram-

se porquês! Principiando pela indagação: O que é isso presenciado como lugar e quais as 

dimensões e significados territorializados com a mediação da ordem distante pela 

metrópole? Seções um, dois e três desta comunicação. 
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Na Rua General Carneiro, assim como na Rua Direita já no alto da colina, o lojista 

transformou-se em camelô, com visíveis vantagens quando compete na mesma categoria! 

As Lojas Americanas estavam vendendo guloseimas juninas na porta, quase em tabuleiros. 

O Parque está envolvido por um complexo viário, que passou a formaliza-lo em troca 

de suas funções. Sedia uma estação do Metrô do mesmo nome, entre os Viadutos 25 de 

Março e Glicério. Já sediou estação de trem e portos fluviais. 

Numa aproximação da área, o entorno apresenta um comércio por muitos classificado 

como “decadente”, com fachadas de letras imensas e cores fortes, alto falantes e bares com 

pouca luz e desmazelado mobiliário, muitas portas fechadas, expressando um marcante 

desuso imobiliário... Com marcada “deterioração das relações”. 

Ainda tratando do redor, pensando, também, nas imediações do Mercado Municipal (o 

Mercadão), percebe-se claramente a recriação das paisagens “originais” do migrante, 

principalmente da região nordeste. Sendo uma síntese espacial constante, dada a 

intensidade, a densidade da movimentação de pessoas e cargas pelo local, que ainda será 

pesquisado e cotejado a lugares como esse. 

Existem claras referências “exóticas” para tornar os espaços mais hospitaleiros aos 

migrantes, basicamente da Região Nordeste do País, como se pode perceber pelas placas 

de restaurantes e “casas do norte”, com letras bem grandes anunciando comida e outras 

atrações “típicas”, ao longo desse trecho da Avenida dos Estados e da Rua da Cantareira, 

como constatado em pesquisas sobre a produção de espaços específicos na cidade, no 

caso, com a temática nordestina, de A. I. G. de Lemos (1997) e menos diretamente, de A. R. 

Camacho (1994). 

Já o que se via até o começo da última reforma do mercado neste ano, na Rua 

Comendador Assad Abdala, local de despejo de alimentos não mais em condição de serem 

vendidos, entretanto esperados, esses restos, por várias pessoas postadas nessa rua. Local 

de odores terríveis, que trazem ao espectador uma profusão de ações subjacentes, vistas e 

não vistas, tais como secretar e excretar; encontram-se imensa quantidade de lixo e de 

pombos, com todos os problemas higiênico-sanitários que isso implica, ajudando a compor o 

quadro de muita sujeira, com “poças d’ água” muito sujas, de uma fetidez nauseante, quase 

impeditiva à presença nessa lateral do Mercado. 

Ainda na referida Rua, são seus ocupantes habituais os carregadores com atividade 

em condições muito aviltadas (empurrando carros de madeira sobre duas rodas, 

transportando mercadorias), as prostitutas ao seu redor e dos caminhoneiros que lá estão 

na lida com suas cargas ou por elas esperando. 
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A descrição do lugar foi reduzida a alguns poucos elementos que se consegui arrolar 

para esta oportunidade. 

Retornando às observações sobre o Terminal Parque Dom Pedro II, implantado no 

antigo Parque, gradeado ao longo dos seis (6) blocos, plataformas de ônibus, possuindo 

muitos seguranças, contratados às empresas particulares, usando jalecos verdes com a 

inscrição “OPERAÇÃO”. No conjunto pode ser visto: 

1. no mural de uma das entradas, uma planta do terminal; 

2. a disposição das seis plataformas para embarque de passageiros, sendo uma para 

deficientes e quarenta e duas linhas de ônibus constando no mural; 

3. a São Paulo Transportes tem uma sala com televisão e alguns outros equipamentos de 

monitoramento, vistos por um guichê, sem ninguém lá para atendimento; 

4. um bloco de serviços contendo seis bilheterias (indicando restrição absoluta à entrada 

sem que se efetue o pagamento ou a liberação oficial da mesma), anunciando por cartazes 

a possibilidade de, com apenas um ingresso, podendo utilizar os ônibus de carrocerias 

externamente grafitadas (aparente cooptação de uma expressão popular) das linhas 

circulares (NOTA: “Circular Central: A nova linha do coração de São Paulo, com três 

linhas”); doze lojas (na planta!), na verdade, dez boxes para lojas, fechadas; telefones; 

informações; posto policial; indicação de sanitários 

5. uma lanchonete de concreto (grande); 

6. Camelódromo, de fato, já abandonado em finais de 2000. 

7. Os bilhetes de acesso ao Terminal e seus sinais sonoros parecem imitar seus 

congêneres das estações do Metrô. 

A lógica da ocupação e do uso localizado deve ser traduzida a partir da disposição e 

articulações entre as formas espacializadas historicamente. 

O Parque Dom Pedro II acaba combinando aspectos que se vão contradizendo, desde 

sua origem como Várzea do Carmo até o terminal de ônibus e complexo viário ainda 

chamado de parque. Considerando seus habitantes e os “estrangeiros”, tal fronteira da 

ocupação da cidade caracteriza-se como barreira-limite-obstáculo-refugio-transição. 

Papéis que envolvem percepção e historicidade. Envolvem complexas relações das pessoas 

com o território. Sucintamente descritas: 

• Barreira natural aos ataques dos inimigos, seguindo a própria etimologia, mas também, à 

urbanização do Brás (P. C. Moura). 
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• Limite como fronteira natural, como uma simples várzea de rio. 

• Obstáculo a ações mais intencionais, talvez, do que barreira, mas também ao 

crescimento da cidade; aspecto hidráulico, lazer, passeios, lavagem de roupas, hidrovias 

para transporte e comércio; salubridade. Com transformações profundas ligadas à 

retificação, canalização do Tamanduateí, P. C. Moura. Salubrismo e saneamento assumem 

papel preponderante em suas narrativas; alude ao progresso advindo da drenagem das 

águas. 

• Refugio dos desvalidos, dos perseguidos, dos malandros, daqueles que “não tinham 

lugar”; T. Cresswell (1997: 330-345). 

• Transição para os bairros; depois, ela própria, uma região ocupada e usada. H. K. 

Cordeiro (1980). 

2. A pesquisa e seus fundamentos: a metodologia 

Metodologia e teoria estabelecem uma relação dialética 

através da qual a primeira recorre à segunda para construir um 

contexto particular, na forma de um sistema de procedimentos 

denominado método. M. L. de Souza e W. B. Gomes (2003). 

A pesquisa. Partiu-se de uma reflexão sobre o lugar e o mundo relacionados ao 

sujeito; do papel do sujeito na apreensão de ambos e de si próprio nesse processo (o 

mundo em grande parte como produto dessa relação). Esta comunicação traz questões 

ainda sendo discutidas. Trata-se de uma perspectiva que reconhece “limites” à 

inteligibilidade, do modo como vem sendo discutido por correntes opostas quanto ao 

estatuto do real. Esta seção adquire status de ponto de observação das relações entre 

filosofia e ciência. 

Conforme já discutido por A. R. Camacho (1998), para aqueles representantes do 

“mercado global” que defendem as práticas, um fazer e pensar impostos de fora aos 

lugares, mais do que, de fato, subtrair o espaço geográfico das relações sociais, este deve 

ser instrumentalizado como linhas e pontos, e atendendo às definições de M. Santos (1979), 

redução do espaço a circuitos econômicos sem vida, maneiras de controle absoluto do 

espaço-tempo como variáveis fundamentais na equação da produtividade. Trata-se, para 

essa postura expressa nas verticalidades de M. Santos (1994; 1996), de defini-lo pelo e para 

a operacionalidade, muito antes que para as pessoas que de alguma forma dele se 

apropriam e nele circulam, trabalham, no plano do vivido, conforme A R Camacho, 1994 e A 

F A Carlos, 1996). 
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O lugar é conceito e objeto irrefutável da geografia pelo modo único como vem 

amadurecendo o tratamento do particular e do universal, que relacionados o definem. Para 

os objetivos aqui propostos o lugar do geógrafo deve evocar a totalidade e assumir as 

temporalidades subjetivas com referência presencial no cotidiano. 

A idéia de lugar nesta pesquisa parte de algumas definições consagradas, de M. 

Santos: “O conceito de lugar - porção discreta do espaço total - teria precedido o conceito de 

espaço: Aristóteles já havia formulado esta idéia e Einstein insiste nela (...): ‘parece que o 

conceito de espaço teria sido precedido pelo conceito psicológico mais simples de lugar. O 

lugar é, antes de tudo uma porção da face da terra identificada por um nome. Aquilo que 

torna o lugar específico é um objeto material ou um corpo. Uma análise simples mostra que 

o lugar é também um grupo de objetos materiais’. Mas se do ponto de vista puramente 

psicológico, o conceito de lugar nos é imposto antes do conceito de espaço, do ponto de 

vista teórico e epistemológico, o conceito de espaço precede o de lugar”. (1978:121), e 

“Cada lugar é uma combinação de técnicas qualitativamente diferentes, individualmente 

dotadas de um tempo específico - daí as diferenças entre lugares” (1985:12-12). Também 

para A . C. da Silva (1986:30) “A categoria lugar tem uma existência remota. Denota o 

espaço como um complexo de relações de localização determinada. Essas relações são um 

produto do trabalho, como a casa, a oficina, o espaço da produção de alimento...” - sendo a 

separação entre o lugar de trabalho e o de moradia, o resultado da primeira divisão territorial 

do trabalho. 

No que concerne à distinção entre espaço e território, C. Raffestin, afirma que “... o 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um 

espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o 

espaço. (1993:143). 

Os elementos do espaço, segundo Milton Santos (1985), são “os homens, as firmas, 

as instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas”. A partir deles, é possível 

apreender algo significativo do movimento da sociedade territorializada, superando, talvez, 

dialeticamente as imposições do cognitivo, num outro momento da estrutura. Poderia ser 

utilizada a relação entre ações, atividades, instituições e ambiente, voltados para uma 

localização específica. 

Questões sobre os fundamentos racionais da geografia em construção, como todas as 

áreas do conhecimento, remetem a episteme do pensamento científico. Assim como as 

categorias filosóficas de totalidade, tempo e de espaço, que mais interessam ao estudo do 

espaço geográfico, também é preciso traçar o desenvolvimento dos conceitos, partindo de 

alguns autores que discutem o assunto. 
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O maior desafio, ao que parece, é o de saber sobre o que se está tratando, para, aí 

sim, prosseguir na esteira de possibilidades investigativas embasadas nessa “primeira 

evidencia” que se põe para o sujeito, a ser ajustada cientificamente pelo método. 

M. G. Morente faz observações sobre as diferenças entre método discursivo e intuitivo 

relacionados ao objeto. Pelo método discursivo vai-se tentando indiretamente alcança-lo; o 

intuitivo implica relações imediatas, mais diretas (um momento da aproximação). Ambos 

devem ser aqui combinados. Comenta a intuição em H. Bergson, Dilthey e em Husserl. 

Afirma que Husserl, aquele que mais interessa a este raciocínio, pensa que todas as 

representações são representações que devem ser olhadas de dois pontos de vista: 1) 

representação singular e que; 2) essa representação singular é o representante, o 

mandatário, diremos, de um objeto. Se se quiser pensar um objeto, vai-se procurar a 

essência geral, universal, na representação particular; isso na intuição fenomenológica, 

intelectual. 

A cidade, do ponto de vista discursivo, aparece como materialização, formalização 

discreta de seus conteúdos: processos socioambientais envolvidos na transformação da 

Várzea do Carmo em terminal de ônibus. E. Soja também trata da questão do tempo, 

citando J. L. Borges... sobre a linearidade. 

Alguns dos seguintes pensadores têm muito acrescentar ao debate, dado o grau de 

criticidade: EL-HANI, C. N. & PEREIRA, A. M. (2001); SANTOS L. G. (2003); MOLES, A. A., 

1995; HUSSERL, 2004; HUSSERL, E., 2002; FOUREZ, G., 1995. 

O plano concreto e o objeto constituído envolvem a consideração da diversidade, dos 

mais variados conflitos que se possa aferir e regiões do espaço geográfico, que se possa 

explorar. 

Numa abordagem estrutural poderiam ser encontrados os elementos do espaço, de M. 

Santos (1985), citados há pouco. Porém, o que se busca, inicialmente, parece estar “aquém 

dessa estrutura”, podendo se constituir num momento da aproximação do espaço vivido, por 

dentro dele. O aquém fica por conta de uma dinâmica cuja apreensão deve se dar num 

momento anterior ao plano de intervenção no espaço, pois a estrutura pode significar 

cristalização, hipostasia da dinâmica social, dos movimentos que devem ser trazidos para a 

pesquisa, possibilitando sua compreensão; nesse caso, através das formas constituídas 

pelos usos. O problema que se coloca se parece com a advertência feita por O. Arantes 

(2000) no início de seu texto. Para, justamente evitar, como certo urbanismo, projetar 

tomando a história como variável instrumental, sem que se questione a “vocação” do lugar, 

as aspirações sociais a ele associadas. 
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É uma condição que se veja esse centro como uma forma suficientemente organizada 

para que seja possível chamá-lo de estrutura, fundamentando a abordagem de um método 

cujo conceito de estrutura componha o instrumental de análise que dê conta do caos 

aparente. A exemplo das dinâmicas que se apresentam de maneira as mais das vezes 

confusa, para além do contraditório. É o caso de confrontos físicos que têm lugar nos 

territórios da cidade, entre proprietários de negócios estabelecidos e seus congêneres 

informais, informalizados na disputa por espaço (territorialidades, trocas simbólicas e 

econômicas, das mais simples às mais intrincadas), conforme os circuitos da economia 

sejam considerados no nível concreto ou no macroeconômico, por exemplo, das estratégias 

de produção industrial associado ao capital bancário e à segmentação da produção e às 

mediações mais diversas atuando no sentido de toda diversidade assumir a forma mercado. 

M. Santos, 1996 cita os processos cooperativos e competitivos reificados pelo nexo das 

técnicas. 

Apenas nesse esforço de abordagem que toma as forças sociais nos momentos de 
territorialização (organização espacial), com a estrutura que o método elabora, definindo – 

e aí está o peso do sujeito –, definindo as áreas, espacialidades do ser social tomado pelos 

estudos geográficos; no caso, sobre o Centro. 

Há necessidade de que se traga esse lugar naquilo que ele tem de mais peculiar, em 

seus elementos também dependentes do sujeito; permitindo a distinção e a correlação entre 

esse lugar e o espaço todo que vem à mente quando se começa a pensar na atividade do 

geógrafo. 

É por isso que o Centro procurado é aquele da portinha inusitada, das territorialidades 

mais peculiares; Procura-se entender o por que de algumas coisas acontecerem apenas lá... 

Comprometendo-se com a totalidade a partir da porção de espaço tomada naquilo que tem 

de singular, porém portadora de racionalidades de outras partes que a atravessam como 

nexos teórico-práticos que também a explicam pelo que não é autóctone. Deve-se, pois, 

assumir que o lugar que se vai encontrar está, como já se afirmou, de certa maneira 

delineado para o sujeito antes da pesquisa. É preciso encarar o singular, portanto, sem 

esvaziar, esterilizar a pesquisa no tópico; posto que este, como espaço metropolitano, 

enredado em circuitos multi-escalares, adquire sentido quando articulado metodicamente. 

Trata-se, enfim, de encarar a singularidade para supera-la, excede-la. Primeiramente, 

guiado pelos objetivos o sujeito vai selecionar os elementos tomados, recolhidos pela 

observação e pela percepção no campo da pesquisa; diante, sempre, da temeridade de uma 

fragmentação não prevista no método. Referiu-se há pouco, a uma fragmentação 

metodológica da realidade, própria ao processo de conhecimento, da incapacidade racional 
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para a apreensão imediata da totalidade. Daí, a importância da simbolização e da 

historicidade das categorias como mediadoras do conhecimento dos fatos. 

A apreensão do espaço por meio da vivência e experiência dos lugares principia pelas 

observações recorrentes, pelos constantes exercícios de percepção a olho nu, a serem 

cotejados com os dados coletados. Trabalho de campo, fundamental para ajustar 

continuamente as concepções não guiadas pelo lugar. 

Os espaços rotos e excludentes da maior parte da população, como o complexo viário 

em que se tornou o Parque Dom Pedro II faz parte de uma coleção de lugares que serve a 

menos gente do que prejudica. Sua organização não possui a racionalidade local, da ordem 

próxima; são espaços portadores de racionalidades parciais, conforme M. Santos e F. 

Brüseke. 

A questão, portanto, é investigar se as condições históricas dos lugares pensando no 

conceito prático-inerte, de Sartre, citado por M. Santos, e no de rugosidades, como 

condições a serem respeitadas pela sociedade / pelos diversos sujeitos sociais, esses 

espaços não seriam mais convenientes do ponto de vista da sociedade mais ampla. Tal 

objetivo deve ser perseguido pela pesquisa, de modo: 

1) Registrar os fatos do Centro de São Paulo como território de concentração de 

objetos e embates de sujeitos sociais, sem restringir-se a uma “microgeografia” ou estudo 

pontual; 

2) Reconhecer situações genéricas e específicas, desejadas pela população local, na 

tentativa de superar os preconceitos dos mais diferentes projetos sociais, particularmente 

aqueles de intervenção espacial concebidos por representantes da modernização produtiva 

do espaço, conforme V. M. de Oliveira; 

3) Fazer uma questão propositiva, incorporando a crítica social ao planejamento do 

território. Deseja-se saber que tipo de intervenção, interferência o lugar pode sofrer; se 

haveria condicionamentos socioespaciais que se não observados acarretariam uma 

reafirmação, na prática, da visão do espaço público como fronteira entre os endereços na 

cidade, conforme A R Camacho (1996). 

4) Como (re) articular as diversas vias e modos de transporte, os equipamentos de uso 

coletivo, sejam eles públicos ou privados, os serviços e o comércio, tanto os considerados 

formais pelos seus praticantes quanto os informalizados pelos grupos e estratos sociais a 

que pertencem aqueles, os investimentos, de modo a tornar esse lugar mais propício ä vida, 

além da fugacidade? Trata-se de verdadeira qualidade ambiental. 
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Esse espaço esquizóide não atenderia àqueles que mais precisam ou usam o local, 

com um tipo de intervenção, sem considerar as aptidões dos lugares, que habilitaria 

pedaços do espaço, de modo instrumental, a participarem como pontos das redes globais; 

não como lugares, plenos de significado. 

3. Uma aproximação pelos “tempos abstratos” ou rápidos e os vínculos com a 

apropriação intelectual direta dos tempos lentos: o método 1. 

Há a aproximação. Esta, produto de um diálogo entre modos de conhecer, toma o 

espaço geográfico como dimensão privilegiada das interpretações da vida social. Daí, junto 

a uma discussão sobre as contribuições da história para a geografia, e do papel da 

objetividade e da subjetividade na teoria do conhecimento, o objeto de estudo vem mais 

ou menos marcado pelas continuidades e descontinuidades temporais das 

espacializações dos projetos de sociedade, conforme a alternância das estruturas sociais 

que consolidam ou revogam processos, que transformam as escalas da vivência e da 

consciência, o próprio teor das permanências concretas e simbólicas definidoras dos 

lugares. 

O método parece ser aquele que valoriza tanto a intenção do pesquisador que 

reconhece e atribui uma série de significados e definições às coisas e seus espaços ao 

mesmo tempo em que deve capta-los, apreendê-los – quaisquer atividades nas ruas e as 

relacionadas aos edifícios. Com o objetivo principal é estabelecer uma visão da 

temporalidade suscitada pela apreensão (observação e percepção) do lugar pesquisado. 

Está-se lançando mão de “três eixos de captação das temporalidades”: 1) as idéias de 

F. Braudel de Tempo longo e de tempo curto apropriadas geograficamente por M. Santos 

(1996); 2) complementadas por uma escala mais detalhada com recorte iniciado no pós-

guerra; 3) e uma última, obtida pela vivência do lugar. Esta mais “subjetiva”, enquanto as 

duas primeiras são mais “objetivas”. 

As definições do Centro e da centralidade urbana são históricas e, portanto, mutantes, 

justificando uma periodização, conforme afirma M. Santos (1988; 1994; 1996). Mais 

precisamente uma das divisões temporais aqui proposta, qual seja, com referência nos 

trabalhos de N. L. Müller, de 1958, para os anos 1950; de H. K. Cordeiro, de 1980, para os 

anos 1970; sendo trazidos alguns aspectos do Centro nos anos 1990 por este trabalho. Três 

momentos de captura intelectual do Centro. 

Acredita-se que tal recorte temporal possibilite uma amostragem suficientemente 

significativa, posto que a modernização conservadora paulistana tem no primeiro período 

um clímax, e no segundo, o grande impacto das profundas transformações mundiais na 

divisão territorial do trabalho, em todos os níveis e dimensões, tornando importantíssimo um 
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estudo geográfico que se some aos demais que estejam lançando um olhar para os 

fenômenos que acometem o Centro dos anos noventa (1990). 

O território manipulado conceitualmente pela pesquisa não pode parecer estranho a 

quem nele vive ou trabalha. Esse é um critério de manutenção de ordem nas reflexões, 

perguntas, levantamentos e conclusões no trabalho. As questões não são novas em sua 

maioria, mas são diferentes no que diz respeito ao tempo longo das dimensões subjetiva e 

objetiva da pesquisa e da realidade social, principalmente pensando nos dois clássicos 

estudos citados, de Nice L. Muller e Helena Kohn Cordeiro, nas décadas dos 1950 e 1970. 

O tempo longo de F. Braudel tomado também por M. Santos que o converte em tempo 

rápido, estrutural, inspira este trabalho na medida que permite tomar o visto (o hoje da 

cotidianidade) e o acontecido (trazido por uma periodização da estrutura), para, em 

conjunto, considerar não um projeto técnico de (re)fazer o parque, mas a direção que a 

análise geográfica apontar; atendendo mais à complexidade da perspectiva da geografia 

urbana que parte do conteúdo universal do lugar (historicizado e geografizado), conforme 

sugere M. Santos e menos às direções formais, como aquela que parte de um parque mal 

acabado que deve ser retomado como tal, posto que aí está como desafio técnico dado; 

questão sem anterioridade. 

A proposta que aqui se quer explicitada é que pode haver outros caminhos, por mais 

que o romantismo de ver o Parque Dom Pedro II com o espírito do projeto original 

contemplado; outros caminhos indicados pelo jogo de tensões que se espacializaram e 

podem ajudar a perceber caminhos nunca antes considerados, pois procedentes de grupos 

nunca antes sequer considerados, conforme patenteia C. J. F. Santos (2003), referindo-se a 

lugares desqualificados, classes perigosas, invisibilidade, preconceitos. 

O esquema interpretativo imaginado para a consideração das apropriações discretas 

do Parque no tempo e em sua relação direta com as imediações, carrega a visão de que os 

projetos de interpretações unidimensionais, no caso de priorização técnica, por exemplo, 

desencadeiam processos de informalização de atividades, espaços e pessoas, tratada 

em A. R. Camacho, (1994; 1997). Os termos são ordenados de acordo com a via de 

abordagem e intervenção no território. Ver também T. Cresswell (1997). 

Para alcançar, estudar a região, muitas categorias filosóficas, conceituações, 

instrumentos de captação e análise da realidade concreta, foram ensaiados, não 

satisfazendo as necessidades da pesquisa, não trazendo a vida do lugar. Esse lugar com 

vida é o único que interessa, indo além da concepção formal urbanística de usos previstos. 

Todas a ações de planejadores deveriam abarcar a sensibilidade dos “Marcovaldos”, de I. 

Calvino (1994), que reinventa usos em meio à normalização dos logradouros da cidade. 

Personagem secundado por urbanistas em geral. 
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A gênese do lugar adquire sentido quando considerada a conjugação de forças sociais 

em cada período. O conhecimento que chegou da antiga várzea está vinculado a 

predominância de visões elitistas de estudiosos, cronistas, “retratistas”, pintores ou 

fotógrafos, sem expressão dos agentes sociais “perigosos”, com projetos distintos para o 

lugar. Projetos menos estruturados, é verdade, mas nem por isso inexistentes... C. J. F. 

SANTOS (2003). 

As bases da organização espacial de uma temporalidade objetiva para os 

critérios de análise geográfica 

E a caminhada prossegue buscando as continuidades e rupturas nos termos das tais 

escalas e durações das ações (intenções), abordando o Parque naqueles que foram 

sinteticamente considerados momentos de territorialização desigual das racionalidades 

determinantes e objetos correspondentes, aqui a posição remonta a uma história de caráter 

objetivo, não vivenciado pelo pesquisador, o primeiro eixo referido. Os momentos não estão 

necessariamente em sucessão linear e coexistem nas formas espaciais, portadoras a um só 

tempo de sua gênese desencadeada pelo projeto hegemônico (apropriação diferencial do 

sítio com as imagens e os significados assim surgidos); ou o desenvolvimento conflituoso 

a partir das expectativas de outros grupos sociais; dos desdobramentos iniciais como 

consolidação das determinações de maior alcance dessa apropriação; das possibilidades 

nos termos de desvio e/ou alinhamento com relação a uma vocação coerente à constatação 

da identidade do lugar pautada pelos critérios geográficos utilizados para abordagem 

histórica. Uma tal idéia de identidade deve ser coletivamente amadurecida. 

O referidos critérios aludem a dimensões do espaço “percebidas”, inferidas através do 

tempo... Regiões do social. 

O centro como lugar, e conjunto de lugares que sofreram demandas históricas 

distintas, contém idéias, visões de mundo. Logo, é preciso reconhecer os grupos e suas 

expectativas que se transformaram através da urbanização da cidade de São Paulo, em 

momentos que o pensamento está tentando abarcar. Nessa linha interpretativa, surgem 

processos ou eventos contraditórios e combinados, não exatamente de modo linear, 
que modelam lugares. 

• Gênese do lugar. A ocupação da Várzea do Carmo pelas atividades características, 

portadora desde o princípio das ambigüidades que acompanhariam toda as representações 

acerca deste lugar. O platô triangular da área central, colina imediatamente superior que 

estava no centro de toda a vida colonial do povoamento; a várzea na face nordeste-leste da 

colina forma com esta um conjunto indissociável nas considerações sobre a territorialização 

inicial, a constituição inicial. Aqui, a “oposição” deu-se com os desalojados donos da terra, 

de fora da estrutura social considerada, neste momento, as nações indígenas. 
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• Desenvolvimento conflituoso dos projetos hegemônicos. Momento da relação no 

jogo do que se quis para a Várzea do Carmo região analisada; ações que se põem para as 

primeiras. Conflito presente na idéia de territorialização, no desenvolvimento das relações 

entre grupos sociais com expectativas distintas relacionadas à área, principalmente com a 

mediação decisiva do poder público, como emissor de políticas e legislações, agenciador, 

promotor de concursos de projetos de reurbanização, saneamento, como empreiteiro, 

empresário (arruamentos e parcelamentos, entre outros). Já se queria um parque; não era 

ainda o Parque Bom Pedro II, mas um seu embrião... 

• Consolidação e desdobramentos. Outro processo no jogo de expectativas, encontro 

de demandas, é aquele de efetivações espaciais de projetos sociais, sínteses por breves 

que sejam, brevidade explicada tanto pelas mudanças de grupos e projetos no poder, 

quanto pelos diversos usos que os grupos praticam nos lugares, adaptando-os e 

adequando-os na medida de seu poder econômico. Conhece a cidade seu mais belo 

parque, o Parque Bom Pedro II; que dura pouco ao que tudo indica por não ser produto de 

um pacto efetivo. N. Sevcenko (1992) bem mostra os matizes dos projetos das classes 

dominantes dos anos 1920. 

Vocações ou continuidades simbólicas das múltiplas dimensões. 

Da consideração da combinação dos eventos, viria a idéia de coerência geográfica no 

vir-a-ser do Centro: o que os lugares podem ser, consideradas suas histórias, sua 

genealogia, do modo como se vem destacando, e o que se quer ainda fazer deles, nos 
termos de descontinuidade (rupturas) ou, mais raro, na prática, ao que parece, 
continuidade, com relação ao que se está chamando de vocação ou aptidão dos lugares. 

Com tal noção está-se pensando na interpretação das transformações do lugar a partir de 

determinados critérios para uma análise geográfica, que permitam reconhecer o que seria 

mais proveitoso, pertinente, racional (e estético) elaborar coletivamente, remontando à 

noção de identidade referida. 

Aqui, coloca-se necessariamente a questão da eleição desses critérios, no caso como 

dimensões da vida social no lugar, para poder tratar das possibilidades de desdobramento, 

desenvolvimento dos processos socioespaciais, nos referidos momentos de formação ou 

gênese do lugar, desdobramento inicial da relação conflituosa dos grupos e, das 

possibilidades nos termos de desvio e/ou alinhamento com relação à vocação; logo, 

vocação pode significar ruptura ou reafirmação nas intervenções antigas ou em processo. 

Os critérios têm que considerar o modo de organização da vida no lugar, suas formas. 

Destaque-se o papel preponderante da geografia para aferir, verificar, avaliar aquilo que se 

deveria fazer para os lugares manterem ou resgatarem sua identidade, seus sentidos 

originários. Com a idéia de coerência geográfica tem-se em mente duas noções: 1) uma, de 
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que os arranjos espaciais criariam contextos próprios que se projetariam no tempo, as 

rugosidades de M. Santos ou o prático-inerte de J. P. Sartre, como referências; 2) outra, 

como utilizar as mencionadas referências com vistas às ações posteriores. De outro modo: 

trata-se de uma interpretação da ordenação espacial e de uma interpretação da apreensão 

da ordenação espacial. São dois níveis de conhecimento. 

Fala-se nos problemas de concepção e planejamento das ruas, como J. Jacobs 

(2000); A. Silva (1992); M. Delgado (1999), comenta-se também na sua morte, como J. 

Holston, (1993). Segundo A. F. A. Carlos “A rua nos dá pistas, nos abre perspectivas de 

análise, nos dá elementos sobre o mundo real, sobre a vida, os cidadãos, sua história, suas 

perspectivas”. (1996:99). Os logradouros, como já afirmado, representam relações cada vez 

mais extemporâneas com a população, com a memória. 

As informações que a história da cidade de São Paulo traz sobre as mudanças de 

significados e usos dos logradouros públicos, com o passar do tempo (50, 70, 90), são ricas 

e ajudam a compreender como lugares passam a ser simples limites entre endereços 

(CAMACHO, 1994; 1998; CARLOS, 1996). 

Ruas, avenidas, bulevares, alamedas, jardins públicos (...), parques, becos, vilas, 

vielas, viadutos, pontes, ferrovias, passarelas, calçadas, praças, estações de trem e metrô, 

elevados, anéis viários. Todas estas formas têm em comum o fato de ligarem lugares, 

através de atividades / ações... São as fronteiras citadinas mais visíveis do território. São a 

demarcação da diversidade paisagística, o contorno das formas e, o que é “mais” 

importante, o campo dos maiores conflitos sociais da atualidade/(urbanos), ao menos na 

quantidade. É no espaço geográfico que a sociedade se evidencia, formaliza. No território 

localizam-se os sujeitos sociais, suas ações e desdobramentos, e assim os conflitos, no 

plano concreto, físico, além de sua correspondência institucional nos fóruns políticos e 

administrativos em que se enfrentam na cidade. 

Assim, a rua, a casa, a praça, o jardim, o parque, os viadutos, além de seus 

significados funcionais, técnicos, ligados à engenharia de sua concepção e produção, 

possuem significados e usos que requalificam continuamente o território, o urbano e a 

própria sociedade. As formas passam a servir às mais variadas demandas, não previstas, 

ao modo das formas jurídicas e mesmo dos costumes, como é o caso das figuras que 

formalizam atividades, informalizando outras. 

 4. Os critérios geográficos de análise da temporalidade construída: a busca de 

identidade e coerência: o método 2 

E, portanto a geografia. Em que os critérios geográficos como dimensões espaciais 

emergem da história vivida e percebida em meio ao lugar e suas coisas. Surgem, então, 1) 
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Arranjo, estrutura espacial ou território; 2) Densidades discretas (volumes); 3) Cursos 

d’água; rios (usos, mais especificamente).; 4) Colinas e vales; 5) Atividades sociais. 

Quer com isso estabelecer uma temporalidade suscitada na relação do sujeito com as 

várias dimensões lugar, empregados como critérios de análise do espaço no tempo rápido, 

estrutural como já se mencionou, mas também em profundidade desde a gênese do lugar.

Pode-se discutir melhor sobre crise de cognoscibilidade do real, considerando a 

observação e percepção, por um lado, e a “tradução” da ciência formalizada e suas 

convenções, por outro. Coloca-se em questão a referência ao concreto na construção do 

objeto do pensamento. 

Os critérios baseados em usos foram trazidos para a pesquisa com o intuito de 

estabelecer parâmetros de análise e avaliação de atividades e percepções, aventando a 

possibilidade de propor, numa espécie de coerência geográfica, usos para o lugar. 

1. Arranjo, estrutura espacial ou território (estrutura e quase-estrutura); disposição dos 

objetos nas paisagens e seus sentidos advindos da relação com os sujeitos. 

2. Densidades discretas (volumes); num nível mais teórico, aqueles que indicam as 

propriedades de atração e dispersão de atividades associadas aos lugares. A. R. Camacho. 

&. I.I. Lopes (1994). 

3. Cursos d’água; rios (usos, mais especificamente). O rio Tamanduateí tem um papel 

fundamental em vários aspectos da ocupação do terreno que veio a se tornar São Paulo, 

evocando a importância da hidrografia (Já um sistema). Muita ambigüidade envolveu tudo 

que se falou do rio nos momentos pré-ambientalistas; R. A. Musetti (2004; 2002). 

4. Colinas e vales (usos, mais especificamente residencial, plantações, serviços e 

comércio; limites e obstáculos requeriam os viadutos); remete à topografia, também já numa 

plano de racionalização da natureza. 

5. Atividades sociais (comércio, serviços, lazer); uma dinâmica aparente que, de certa 

forma, “presentificam” os momentos referidos de constituição do espaço. 

Um critério composto, já mais elaborado que as formas simples de que se tratou 

acima, pode ser o acompanhamento da infra-estrutura territorializada pelo uso previsto e 

factual, aquilo que aparece, as condições de povoamento e arranjos de ocupação; infra-

estrutura básica (de saneamento), pesada, fina, compondo uma dimensão espacial bastante 

marcante. Além das linhas, polígonos e pontos, representando complexos visuais da 

geometria instaurada por uma dimensão das ações sociais (concepção). Aspectos que já 

estão no nível de abstração. 
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A dimensão física da infra-estrutura pode ser captada a partir das implantações do 

sistema viário que hoje salta aos olhos, seja para o pedestrianismo ou tráfego de veículos, 

calçamento, a viabilização dos processos sociais “modernos”, cada vez mais velozes... Esse 

aspecto deve ser tomado em relação aos usos históricos, partindo, então, do território para 

alcançar seus conteúdos e sentidos sociais. O sistema viário sempre esteve presente, 

principalmente com a observação das plantas de vários períodos e fotos aéreas (percepção 

de remanescentes), nas quais se observam quase fronteiras entre áreas. 

Atualíssima a questão do espaço que segrega e define corredores de passagens, com 

“ilusão” de ambiência pública, escondendo áreas intransitáveis, impenetráveis. O Centro 

possui lugares que ofendem, desrespeitam, desagradam, impedem, repugnam de vários 

modos, posto que há sempre grupos de crianças prontas para esbarrões, ainda há lugares 

públicos nos quais não se podem andar, enclaves como aquele criado pelos “carroceiros” 

que vivem embaixo do Viaduto do Diário Popular a caminho da avenida mercúrio e da rua 

das figueiras, além da impeditiva avenida Rangel Pestana, desaconselhada por todos, 

concorrendo com a impossibilidade de atravessar a pé a região do Parque, como de resto 

todos os lugares por onde imperam as grandes avenidas e viadutos, além dos monturos de 

lixo que se espalham pela cidade, com fiscalização insuficiente. São exemplos contrastantes 

com a pujança econômica das “revitalizações” nos grandes eixos viários, com outros temas 

sociais clamando pela ação do poder público, como as tais “novas centralidades”, como 

“frentes de expansão” estrategicamente abertas na cidade para lá se levar, resumindo, 

grandes grupos econômicos, as finanças, os trabalhadores pobres e o Estado serviçal. 

A abordagem ontológica do espaço será elaborada por meio das regiões escolhidas 

do ser social, que tem existência espacial e possui concretude, possibilidades, enfim; 

devendo-se, portanto, considerar, nessa linha de pensamento, como se dá a história, como 

ocorrem os desdobramentos e as afirmações espaciais dos sujeitos, suas marcas no espaço 

– objeto da geografia – a partir da percepção do pesquisador e da interação que ele tenha 

com os lugares, os roteiros pessoais que se misturam às materialidades sociais, às 

construções coletivas. 

Apondo o quesito que permitiria finalizar a comunicação, não como conclusão, mas 

aquilo que suscita a continuidade dessas considerações, é satisfação da coerência: a 

necessidade de ensaiar, fundamentar ajustar continuamente o método. 
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