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1- Resumo 

A partir da evolução histórica dos bairros do Leblon e de Madureira, onde 

compreendem os centros comerciais aqui estudados, busca-se investigar as causas para a 

escolha empresarial dos respectivos locais, para os distintos centros de consumo, sabendo-se 

que o Mercadão de Madureira e o Shopping Leblon visam atender diferentes tipos de classes 

sociais. Criando-se uma especialização das lojas e modificações nos cenários urbanos dessas 

localidades, procura-se entender, portanto, o processo de evolução urbana em cada local, assim 

como, o processo de especulação imobiliária de cada bairro. 

Em consequência, do processo especulativo, cria-se um processo de segregação 

sócio-espacial nos dois locais, fazendo com que essa transformação seja uma retro alimentação 

positiva. 

2- Introdução 

 “Uma cidade é um conjunto de bairros dos quais cada um tem sua fisionomia, resultante de sua função, 

de seus habitantes e de sua idade. Todos esses bairros, mais ou menos integrados entre si, formam a cidade. Um 

bairro urbano tem uma feição que só a ele pertence, uma vida particular, uma alma.” 1 (citado por Lustoza) 

Esta pesquisa se insere em um campo de investigação maior da Geografia urbana que 

busca compreender e evidenciar a especulação imobiliária como um agente conservador e 

intensificador das desigualdades sócio-espaciais na metrópole, provocando processos reiterados 

de segregação espacial. 

Para melhor compreensão dos agentes formadores do espaço urbano no pretérito que 

ainda estão presentes na atualidade, se faz necessário regressar à origem dos bairros 

Madureira, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro e do bairro Leblon, compreendido na 

Zona Sul. Para isso, o trabalho abordará, inicialmente, as historicidades dos bairros com o intuito 

de desvendar quais foram as intencionalidades do Capital Privado e do Capital Estatal (projetos 

de planejamento urbano e obras de infraestrutura) na formação de ambos.  

Será feito uma introdução histórica urbana em cima de um recorte temporal que 

contemple os bairros Madureira e Leblon com finalidade de alcançar as causas de evolução 

urbana desigual, sendo interferidas diretamente pelo Capital Privado e Estatal.  

 Esse recorte histórico se iniciaria um pouco antes da capitalização do solo, buscando 

o dono da terra, passando pelos seguidos retalhamentos das propriedades agrárias até os dias 

                                                             
1 Transcrito de Aspectos da geografia carioca. Rio de Janeiro Conselho Nacional de Geografia, Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, 1962, p. 105-124. 



de hoje, visto que, o Shopping Leblon é fundado em 2008, sendo o centro comercial mais 

recente. 

Em seguida, será feita a análise da especulação imobiliária que envolve ambos os 

processos em ambos os bairros, para finalmente chegar na conclusão. 

3- Evolução Urbana dos bairros 

3.1- Evolução do bairro do Leblon 

O recorte histórico se inicia com a compra das terras, que hoje consiste de 

Copacabana ao Leblon, pelo Francês que era conhecido como Carlos Leblon. Leblon destinou 

as terras da fazenda para criação de gado, visto que, o solo era arenoso, o que dificultava a 

implantação de monoculturas. Fundou a indústria Aliança, tendo como prática a caça das 

baleias, para extração do óleo que era usado para a construção civil (estimulado pelo 

crescimento urbano do segundo império) e para a iluminação pública da época. As terras eram 

favoráveis a esse tipo de prática, porque na época o litoral do Rio de Janeiro era frequentemente 

visitado por algumas espécies de baleias (A pedra do Arpoador recebe esse nome por causa da 

possibilidade de caçar baleias com arpão em cima da pedra).  

Com a substituição do óleo de baleia na construção civil e na iluminação publica, 

Carlos Leblon acaba por perder o seu maior lucro, ocasionando a venda de suas terras para o 

tabelião Francisco José Fialho. Fialho vende as terras em dois grandes lotes. O lote um, 

compreende o bairro do Leblon e foi dividido em mais três grandes chácaras. 

A valorização das terras onde se encontra o bairro Leblon aconteceram, como Lustoza 

indica em sua Tese de Doutorado: Produção do Espaço Urbano e Questão Ambiental: A 

Urbanização entre o Mar e Montanha na Cidade do Rio De Janeiro.  

“Para a conquista de Copacabana, por exemplo, a existência de um alinhamento 

montanhoso foi um obstáculo difícil de vencer, o fato do maciço litorâneo se estender até o mar 

entre a lagoa de Jacarepaguá e a praia do Leblon foi muito mais sério para o progresso da 

ocupação de caráter urbano nessa direção. Bernardes menciona que não teria sido tão 

extraordinária a valorização dos terrenos de Copacabana, Ipanema e Leblon, nem talvez se 

generaliza-se a febre da construção de edifícios elevados, se a presença de encostas íngremes 

e picos desnudos não tivessem tolhido esse crescimento da cidade ao longo da orla litorânea.” 

Lustoza menciona que o planejamento urbano foi realizado pelo capital privado, tendo 

sua infraestrutura um dos fatores de valorização do solo, como: calçadas dotadas de meio fio, 

iluminação pública, domiciliar e fornecimento de gás. Portanto, são lotes de valor elevado, só 



estando ao alcance dos mais favorecidos. Pode observar a planta do planejamento urbano do 

bairro Leblon na ilustração 1. 

 

Figura 1 – Planejamento urbano do bairro Leblon. (Fonte: http://leblon.com.br/group/historia-do-

leblon/page/a-historia-do-leblon-parte-1#.UNb7iKwt3WE) 

 

No século XX, como menciona Lustoza “o mar ganha um valor cênico e a praia torna-

se um espaço para o lazer”. Essa importância dada ao natural na paisagem, não só do Leblon, 

mas como num todo, torna-se mais um fator de valorização do solo. Com isso, a localização do 

bairro numa planície costeira, entre o maciço da tijuca e o mar, contribui nessa valorização. Hoje, 

o mercado imobiliário faz uso desses fatores - infraestrutura e a beleza natural – para justificar a 

especulação imobiliária do bairro. 

O bairro do Leblon se torna em quase sua totalidade o reduto de uma alta classe 

carioca, com as exceções das comunidade carentes nas redondezas.  

 

3.2 Evolução do bairro de Madureira  

As terras que hoje fazem parte do bairro de Madureira pertenciam ao latifundiário de 

nome Capitão Francisco Ignácio do Canto no inicio do século XIX. Com a sua morte, iniciou-se 

uma briga judicial entre o arrendatário e a esposa do falecido Coronel pela posse dessas terras, 

onde o arrendatário das terras Lourenço Madureira saiu como vencedor na justiça. 

A partir da vitória judicial do Lourenço Madureira, as terras começaram a ser loteadas. 

Porém, continuaram sendo, por sua maioria, propriedades agrárias. Em 1890, houve a abertura 

de uma estação ferroviária intitulada Madureira e, segundo Mauricio de Abreu, a expansão da 

malha ferroviária no Rio de Janeiro seria o fator que teria impulsionado o processo de expansão 



e ocupação do subúrbio da cidade, junto ao apoio do Estado à atividade manufatureira no 

subúrbio da cidade. 

Segundo Pechman, o processo que ele chama de “suburbanização” se inicia nas três 

primeiras décadas do século XX, com os retalhamentos das fazendas ali existentes. Porém, não 

vamos utilizar a denominação de “suburbanização” e sim a de uma urbanização precária, já que 

a palavra subúrbio ganhou uma conotação pejorativa, associado às classes mais abastadas. 

Essa urbanização precária foi realizada para suprir a chegada dos trabalhadores, 

provenientes do centro e proximidades, que estavam sendo desapropriados pelas medidas 

governamentais do Prefeito Pereira Passos. Percebe-se nesse ponto que o Governo faz um 

projeto urbanístico, obrigando a camada mais abastada da sociedade a se deslocar para os 

morros (principalmente os do Centro e da Zona Sul) ou para o subúrbio. 

Esse padrão de dispersão populacional ocasiona um “boom” demográfico nos 

subúrbios da cidade do Rio de janeiro. O bairro de Madureira ganha grande importância, por 

causa de algumas peculiaridades, como: a facilidade de transportes para o Centro (trem), o 

Mercado e a instalação de indústrias. 

Com essa configuração histórica de Madureira percebe-se que o capital privado 

(capital industrial) se estabelece a partir das indústrias, influenciado pela mudança da mão de 

obra para o subúrbio. Já o capital do Estado possibilita a infraestrutura necessária para as 

indústrias se estabelecerem. 

O bairro de Madureira era um “território de reserva” (Fani, Ana), mas com a 

necessidade de expansão do capital, transforma-se num bairro heterogêneo, já que apresentava 

um alto número de residências, possuía um alto número de fábricas, além de, comportar o 

Mercadão que é o grande centro comercial do subúrbio. 

 

4- Mercadão de Madureira 

O Mercado de Madureira é transferido de Cascadura para Madureira em 1914, 

passando por duas mudanças de localização, até se instalar em 1959, na sua atual localização: 

na Rua Edgar Romero onde fica conhecido como Mercadão de Madureira, tornando-se o 

principal ponto de distribuição de produtos agropecuários do subúrbio, chegando a ocupar o 

primeiro lugar na cidade do Rio de Janeiro em arrecadação de ICMS (Medawar, 2003) por isso o 

bairro é identificado como a “capital do subúrbio”. 

Madureira torna-se um Centro dentro da periferia, onde se convergem fluxos de 

pessoas e produtos, como se pode constatar, sendo o Mercadão uma Centralidade. O sucesso 



deste centro comercial é devido, também, a sua localização estratégica, como se pode observar 

no mapa abaixo: 

 

Figura 2 – Facilidade de locomoção para o Mercadão de Madureira. (Fonte: http://maps.google.com.br, 

alterações de autoria própria) 

O mercadão de Madureira está localizado no enclave das duas linhas ferroviárias que 

atendem ao subúrbio do Rio de Janeiro, sendo estas a Central do Brasil e a Leopoldina, com as 

estações Madureira e Mercadão de Madureira respectivamente. Além disso, em um raio de 5 

km, encontram-se, a sudeste, a linha amarela e a noroeste, a Avenida Brasil, duas das principais 

vias de circulação rodoviária da cidade do Rio de Janeiro. 

O Mercadão passou por processos de mudanças, esses processos não foram 

estanques, foram processos graduais, onde a cada nova fase do mercadão, ele permanecia com 

traços da anterior. O centro comercial de Madureira foi construído para servir como um polo de 

distribuição de produtos agrícolas, como: leguminosas, hortaliças e etc. Com o investimento no 

setor industrial durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-61), o mercadão passa a 

comercializar também produtos industrializados, já que com a construção da Ceasa, em Irajá, a 

concorrência na venda de produtos agrícolas aumentou, ocasionando no enfraquecimento do 

setor no mercadão. 

Hoje notamos que o mercadão, na sua maioria, é constituído de lojas que 

comercializam produtos industrializados, o que favorece a manutenção dos preços baixos. 

Porém, ainda nota-se resquícios do inicio do mercadão, como lojas que vendem animais e 

http://maps.google.com.br/


produtos agrícolas, além de lojas especializadas em produtos religiosos (Umbanda e 

Candonblé). 

Quando questionados, 95% dos consumidores do mercadão deixaram evidente que o 

principal fator de atração do próprio, são os preços baixos e sua grande diversidade em 

produtos. Os outros 5% usam o espaço do mercadão para lazer, como: passeio pelas lojas e 

beber uma cerveja. 

O centro comercial de Madureira tem uma ampla zona de influência, atraindo 

consumidores da maioria dos bairros do município, como também da região metropolitana do Rio 

de Janeiro. Sendo assim, o Mercadão de Madureira converge classes mais abastadas junto as 

de maior poder aquisitivo. Torna-se assim, um espaço democrático a todos os habitantes da 

cidade, por apresentar uma grande heterogeneidade na origem (local) dos consumidores como 

também na classe. 

Um detalhe em especial é que na passagem dos processos, o mercadão foi, cada vez 

mais se aproximando com a aparência de shopping centers (levando em conta a disposição das 

lojas e a organização). Isso se mostrou mais evidente após o incêndio de 2000, que destruiu por 

completo o mercadão. Essa nova disposição, teve uma grande aceitação do público consumidor. 

Abaixo pode ser visualizado as fotos que retratam todas essas passagens. 

 

Figura 3 – Mercadão de Madureira em 1937. (Fonte: http://www.mercadaodemadureira.com/e-book-

mercadao-de-madureira.pdf) 



 

Figura 4 – Mercadão de Madureira até antes do incêndio de 2000. (Fonte: 

http://www.mercadaodemadureira.com/e-book-mercadao-de-madureira.pdf) 

 

Figura 5 – Mercadão de Madureira na atualidade. (Fonte: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.483304641681958.116203.338782932800797&type=3) 



 

 

5- Shopping Leblon 

“Os shopping centers não surgem nas cidades como uma mera obra do acaso. [...] os 

espaços mais sofisticados nas cidades eram as lojas de departamento que tiveram uma 

importância bastante significativa, principalmente até os anos de 1930, popularizando-se 

posteriormente (RUIZ 1999).” 

Em segundo momento, surgem as galerias como sendo outra importante forma de 

comércio, sendo elas, segundo Ortigoza (1996, p.29 apud RUIZ,2004). As percussoras dos 

shopping centers. Ortigoza cita ainda, que essas formas antecessoras ao shopping declinaram, a 

partir da falta de algumas necessidades que foram surgindo na sociedade, como: A falta de 

estacionamento próprio, falta de reformas e ampliação para dar maior conforto. Sendo assim os 

shopping centers ganharam maior importância, já que eram mais sofisticados que as galerias. 

“Há um consenso na literatura especializada de que é exatamente na década de 80 

que esses equipamentos (shopping) se proliferam por todo território nacional (RUIZ, 2004).” 

Todavia, a partir dos anos de 1986 a inauguração desses empreendimentos se 

acentuam no território nacional (FSEADE, 1995, p. 28 apud RUIZ, 2004) O shopping Leblon 

segue esse raciocínio de crescimento, pautado nesse modelo consumista de elitização do 

espaço, porém só é construído no ano de 2008. 

“A concentração de Shopping centers nos Estados do Rio de Janeiro e 

fundamentalmente, de São Paulo, se deve ao fato de que esses Estados não somente tem um 

grande contigente populacional, como também são grandes mercados consumidores, o que 

equivale dizer que não é suficiente ter um número elevado de habitantes, mas também é 

necessário constituir-se num mercado com certo poder aquisitivo (PINTAUDI, 1989, p. 63 apud 

RUIZ, 2004).” 

Percebe-se pelo trecho citado da Pintaudi, que os shopping centers são construídos a 

partir de um raciocínio capitalista, estrategicamente para suprir uma classe consumidora. 

Contudo, os mesmos shoppings centers podem se diferenciar, buscando suprir uma classe de 

poder aquisitivo menor, ou no caso do nosso objeto suprir uma classe consumidora de grande 

poder aquisitivo.  

“Pintaudi (1992, p.35 apud RUIZ, 2004) frisou que a implantação do shopping center 

Iguatemi, propiciou impactos no seu entorno, tanto em relação à valorização das suas 



adjacências, como em relação ao processo de (re) estruturação comercial e de serviços, 

propiciando a melhoria de infra estrutura local.” 

Como se pode observar, pelo trecho da Pintaudi, com o estabelecimento de shopping 

center, há diversas modificações no entorno, produzindo assim uma nova dinâmica no espaço, 

novas estruturações. Porém, no caso do Shopping Leblon, não foram observadas mudanças 

estruturais, já que a construção do mesmo é recente e o bairro Leblon já contava com uma boa 

infraestrutura, anterior a construção do shopping. 

No interior do Shopping Leblon percebe-se a elitização: corredores amplos, lojas de 

griffe, ambiente planejado e climatizado, estacionamento próprio e uma equipe de segurança. 

Isso tudo leva a um maior conforto, tranquilidade e segurança ao público. Pode-se notar nas 

fotos a seguir: 

 

Figura 6 – Rool de entrada do Shopping Leblon. (Fonte: http://www.shoppingleblon.com.br/) 

 

 

Figura 7 – Rool principal do Shopping Leblon. (Fonte: www.tripadvisor.com.br) 

 



 

Figura 8 – Foto da entrada do Shopping Leblon. (Fonte: www.jblog.com.br) 

 

 

 

6- Conclusão 

A partir da evolução urbana dos bairros do Leblon e de Madureira, nota-se que o 

primeiro bairro, foi planejado, foi criado para atender a necessidade de moradia de uma classe 

alta. Já o segundo, surgiu a partir de eventos urbanísticos do município, como dito 

anteriormente. 

Como se pode observar o valor de uso das terras no bairro do Leblon foi totalmente 

extinto, a partir do planejamento urbano realizado pelo capital privado. Hoje o solo do bairro só 

tem valor de troca, tendo como seu principal agente as empresas imobiliárias, que praticam uma 

grande especulação, originando uma alta verticalização. Como pode ser observado no mapa 

abaixo. 

http://www.jblog.com.br/


 

Figura 9 – Limite administrativo do bairro Leblon. (Fonte: http://maps.google.com.br) 

O gráfico a seguir ratifica essa conclusão, evidenciando o valor do metro quadrado no 

bairro. 

 

Gráfico 1 – Preço m² no bairro do Leblon. (Fonte: Agente Imóvel) 

 

No caso do bairro de madureira, essa perda do valor de uso se deu a partir da 

expansão urbana precária da zona norte do município do Rio de Janeiro. Essa urbanização 

precária, restinge a especulação imobiliária, como pode ser observado no mapa abaixo: 



 

Figura 10 – Limite administrativo do bairro de Madureira. (Fonte: http://maps.google.com.br) 

No mapa observa-se a heterogeneidade das construções no bairro de madureira, o 

que confirma o baixo valor de troca do solo, já que tem predominância de casas. O gráfico a 

seguir ratifica essa conclusão, evidenciando o valor do metro quadrado no bairro. 

 

Gráfico 2 – Preço médio do m² no bairro de Madureira. (Fonte: Agente Imóvel) 

 

Finalmente, podemos chegar a conclusão que o shopping leblon é produto da 

especulação imobiliária causada pelos processos urbanos descorridos anteriormente, pois é  



criado para suprir a necessidade da classe A, dominante no bairro. Já o mercadão de madureira 

é produtor dessa especulação imobiliária, já que evoluiu juntamente ao bairro, abastecendo o 

mercado local e do entorno, se tornando, gradativamente, um grande polo convergente de 

pessoas de todas as classes sociais, religiões e etnias. 
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