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RESUMO 

O objetivo principal deste artigo é avaliar e, em seguida, conceber diferentes problematizações 

dos/nos espaços públicos atuais na malha urbana de Vitória da Conquista, buscando estabelecer um 

paralelo entre as observações feitas em campo e os estudos teóricos que privilegiam a categoria 

“cidade”. Para tanto, no planejamento desta pesquisa, além da leitura teórica precedente, foram feitas 

algumas observações pela cidade – praças públicas, postos de saúde, ruas e avenidas, escolas, 

hospitais, banheiros públicos etc. – com a intenção de associar de forma mais evidente teoria e prática. 

Foram utilizadas, principalmente, concepções desenvolvidas por Ana Fani A. Carlos, que tem a área 

urbana como uma de suas principais linhas de pesquisas atualmente. Também, para a compreensão 

da urbanização contemporânea, usou-se sobretudo as contribuições de Milton Santos e Henri Lefebvre. 

Os resultados assim evidenciaram uma observação mais crítica e contextualizada de Conquista. 

Palavras-Chave: Cidade. Mundo Contemporâneo. Espaços Públicos. Problematizações. Vitória da 

Conquista. 

 
RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar y luego diseñar problematizaciones diferentes en 

los espacios públicos en el tejido urbano actual de Vitória da Conquista, tratando de establecer 

paralelismos entre las observaciones de campo y los estudios teóricos que se concentran en la 

categoría de "ciudad". Por lo tanto, en la planificación de esta investigación, además de la lectura 

precedente teórico, algunas observaciones se realizaron por la ciudad - parques públicos, centros de 

salud, carreteras y avenidas, escuelas, hospitales, servicios públicos, etc. - Asociación con la intención 

de más claramente la teoría y la práctica. Fue utilizado principalmente concepciones desarrolladas por 

Ana A. Fani Carlos, que tiene el área urbana como uno de sus principales líneas de investigación en la 

actualidad. Además, para la comprensión de la urbanización contemporánea, que se utiliza 

principalmente aportaciones de Milton Santos y Henri Lefebvre. Los resultados así mostró una 

observación más crítica y contextual de la Conquista. 

Palabras clave: Ciudad. Mundo Contemporáneo. Los espacios públicos. Problematizaciones. Vitória 

da Conquista. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho aborda os espaços públicos da cidade de Vitória da Conquista, procurando 

problematizá-los por meio dos paradoxos encontrados quando se pensa na verdadeira função a que se 

destinam os espaços públicos de um modo geral. Está estruturado da seguinte forma: primeiramente, 

trata-se do entendimento do urbano, isto é, avaliando o melhor modo de caracterizar a “noção de 

cidade”; adiante, remete-se ao aspecto histórico da cidade, enfatizando aí elementos do mundo 

contemporâneo voltados ao urbano; e, chegando ao principal objetivo pretendido, delimita-se a análise 

aos espaços públicos, utilizando de Vitória da Conquista, na Bahia, para poder relacionar as 

problemáticas atribuídas. 

 

 

2. Uma questão preliminar: Como pensar a cidade? 

 

Antes de tudo, é fundamental analisar, mesmo que de forma sucinta, a definição de cidade como 

um todo. Isso porque essa noção servirá como uma base para os estudos sobre os espaços públicos 

que aqui serão objetivados. 

Sabe-se que o conceito de cidade vem sendo, há tempos, questionado no campo de estudo da 

geografia. Trata-se de um conceito amplo, complexo e que, por diversas interferências, tem levado a 

uma intensa polissemia. A intenção aqui não é estabelecer uma definição completa e definitiva para a 

cidade, mas sim alertar para as principais considerações que sempre devem ser feitas ao se estudar a 

cidade e o urbano. Propõe-se, assim, uma “noção de cidade”, na qual se discutirá em seguida. 

 

 

2.1. O Espaço Geográfico e a cidade 

 

A cidade faz parte do espaço geográfico. Estudar a primeira então requer o estudo do segundo. 

Não se quer afirmar que espaço geográfico e cidade são as mesmas coisas, apenas tenta-se chegar à 

seguinte conclusão: A cidade analisada do ponto de vista da geografia implica na análise do espaço 

geográfico, mas esse último visto num determinado enfoque. Ora, se se entende, então, espaço como 

produto, também não se pode desvincular a ideia de produção à noção de cidade. Ela não surge 

sempre da mesma forma, no mesmo tempo, mas se constitui como “[…] algo não definitivo; não pode 

ser analisada como um fenômeno pronto e acabado, pois as formas que a cidade assume ganham 

dinamismo ao longo do processo histórico. A cidade tem uma história” (CARLOS, 1999, p.57). 



 Dessa maneira, já se observa uma primeira consideração a se fazer: a cidade como produto, 

histórico, inacabado, não definido a priori. Em Corrêa (1993) é possível perceber a ideia de cidade 

como constituinte do espaço geográfico, que é também histórico. Ele conclui: “O espaço urbano 

capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas 

– é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo […]” (CORRÊA, 1993, p.11). 

Muito da complexidade teórica que envolve os estudos urbanos advém, como é de se esperar, 

de uma problemática ainda maior, a prática. Isso significa dizer que há, segundo Lefebvre, Carlos, 

Almeida e diversos “geógrafos da área urbana”, aquilo que se impõe como “Crise teórica e prática da 

cidade”. Essa gama de complexos, difíceis de ser absorvidos em sua totalidade, acentua-se cada vez 

mais ao longo da história, que é, assim, uma das principais responsáveis pelos componentes 

existentes no estudo do urbano. Mas no que diz respeito à perspectiva histórica da cidade, tal 

discussão será retomada mais adiante com ênfase ao mundo contemporâneo. 

Ainda sobre o espaço geográfico, Carlos expõe: 

 
 
[…] Não podemos dizer que o espaço geográfico existe com o surgimento do 
homem no planeta; ao contrário, o espaço geográfico só se constitui enquanto 
produto humano, logo social, na medida em que o homem tem condições de, 
através do seu processo de trabalho, transformar a natureza e produzir algo diverso 
dela (CARLOS, 1999, p. 57). 

 

 

Se o espaço é produzido, a cidade também é. Ela não pode ser dissociada da prática social que 

lhe dá forma e conteúdo. É pertinente acrescentar que, considerando o decorrer histórico e o 

“desenvolvimento” das relações, ou interrelações sociais “[…] é necessário considerar que a cidade só 

pode ser pensada na sua articulação com a sociedade global, levando-se em conta a organização 

política, a estrutura do poder da sociedade, a natureza e a repartição das atividades econômicas, as 

classes sociais” (CARLOS, 1999, p. 57). Sobre a relação inexorável entre o social e o espacial, em 

“Uma leitura sobre a cidade”, Carlos explicita: 

 
 
A análise espacial da cidade, no que se refere ao processo de produção, revela a 
indissociabilidade entre o espaço e sociedade, na medida em que as relações 
sociais se materializam no território real e concreto, o que significa dizer que, ao 
produzir sua vida, a sociedade produz/reproduz um espaço, enquanto prática sócio-
espacial (CARLOS, 2004, p.19). 

  

 

  



 Já em “A Cidade” (1999), sobre a mesma questão, Carlos ressalta: 

 
 
Estamos, aqui, tentando pensar a cidade dentro de uma totalidade a partir da qual 
ela é possível de ser apreendida. A cidade enquanto produto histórico e social tem 
relações com a sociedade em seu conjunto, com seus elementos constitutivos, e 
com sua história. Portanto, ela vai se transformando à medida que a sociedade 
como um todo se modifica (CARLOS, 1999, p.68). 

 

 

Forma e conteúdo, mencionado há pouco, fazem remeter à discussão da cidade e do urbano. 

Cidade se refere à morfologia, às formas físicas que essa assume em sua construção. Já o urbano 

revela uma dimensão não palpável, mas existentes na cidade, isto é, faz referência à prática 

sócioespacial, ao cotidiano, ou ainda, em outros termos, às relações sociais que se dão nas formas 

referidas. Importante enfatizar que ambas, embora tratadas diferentemente, são na prática 

indissociáveis e, quase sempre, difíceis de serem apreendidas teoricamente. Logo, 

 
 
Pensar a cidade significa refletir sobre o espaço urbano. A paisagem urbana é a 
forma pela qual o fenômeno urbano se manifesta, o espaço urbano pode ser 
apreendido (é o nível fenomênico). Em última análise, o espaço geográfico é uma 
relação social que se materializa formal e concretamente em algo possível de ser 
apreendido, entendido e apropriado. Desse modo a cidade é a dimensão concreta, 
vinculada à dinâmica do desenvolvimento (CARLOS, 1999, p.70). 

 

 

Ainda são apontados por Carlos (1999) dois níveis de análise fundamentais ao se trabalhar a 

cidade (usando o termo em seu sentido genérico). São eles: a cidade do capital e a cidade do cidadão. 

O primeiro se restringe, muitas vezes, ao plano econômico, vendo a cidade como um propulsor para o 

desenvolvimento da reprodução do sistema capitalista. Nessa perspectiva, a cidade é o próprio capital. 

O segundo nível – cidade do cidadão – inova a discussão sobre cidade, remetendo à dimensão do 

humano, ou seja, levando ao urbano. Dessa forma, “[…] a cidade não é simples condição objetiva de 

vida, ela supõe direção, gestão, atividade sociais, políticas, religiosas, etc. Em certo sentido, é também 

cultura; e por isso guarda a dimensão do humano” (CARLOS, 1999, p.81). Dessa maneira, considera-

se viável pensar sob esses dois pontos de vista, introduzindo-se, por conseguinte, a cidade e o urbano. 

Disso, também em “A Cidade” (1999), de acordo com Carlos: 

 
 
[…] o entendimento da cidade só pode ser alcançado a partir da unidade de dois 
níveis de análise: aquele do capital e o da sociedade como um todo onde o indivíduo 
é antes de mais nada um cidadão com todos os direitos que o termo implica 
(CARLOS, 1999, p.81). 



É importante compreender a cidade também como um “produto de lutas”. Ora, se ela é o espaço 

do complexo, do contraditório, do possível…, não é de se espantar que nela, ainda mais ao se lembrar 

da segregação urbana que aí se evidencia, existam embates de todos os tipos. “Essas contradições 

[inerentes ao urbano] são produzidas a partir do desenvolvimento desigual das relações socais (de 

dominação-subordinação) que criam conflitos inevitáveis” (CARLOS, 1999, p.71). E a autora, mais 

adiante, prossegue: 

 
 
[…] É no urbano que se manifestam mais claramente as relações de produção 
capitalistas e onde a violência se faz maior. […] Se por um lado o espaço urbano é 
cada vez mais socializado (tanto no que se refere ao potencial de expansão, quanto 
no que se refere à sua produção), por outro lado a sua apropriação é privada (a 
diferença entre bairros expressa isso claramente) (CARLOS, 1999, p.78). 

 

 

No entanto, o que surpreende é o poder atrativo que tem a cidade. Seus conflitos não 

enfraquecem, ao menos consideravelmente, a crescente tendência ao urbano. Para Carlos (1999, p.71) 

“[…] no embate entre o que é bom para o capital e o que é bom para a cidade hoje, o urbano se 

produz, a cidade se estrutura e a paisagem ganha sua configuração”. A respeito do dito, Lefebvre, no 

clássico “O Direito à Cidade”, expõe: 

 
 
[…] A vida comunitária [...] em nada impede as lutas de classes. Pelo contrário. Os 
violentos contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos entre os poderosos e 
os oprimidos não impedem nem o apego à cidade, nem a contribuição ativa para a 
beleza da obra. No contexto urbano, as lutas de facções, de grupos, de classes, 
reforçam o sentimento de pertencer (LEFEBVRE, 2001, p.5-6). 

 

 

Para finalizar esta subseção, é relevante então, como faz Carlos, propor como atuantes na 

produção de toda essa diversidade que é a cidade e o urbano, não agentes delimitados, certeiros, mas 

sim três planos, não necessariamente funcionando isolados. Seriam assim o econômico, o político e o 

social. Segundo Carlos: 

 
 
[…] a análise deve captar o processo num movimento e, no mundo moderno, esta 
reprodução sinaliza a articulação indissociável de três planos: o econômico (a 
cidade produzida enquanto condição de realização da produção do capital – convém 
não esquecer que a reprodução das frações de capital se realizam através da 
produção do espaço), o político (a cidade produzida enquanto espaço de dominação 
pelo Estado na medida em que este domina a sociedade através da produção de um 
espaço normatizado), e o social (a cidade produzida enquanto prática sócio 



espacial, como elemento central da reprodução da vida humana) (CARLOS, 2004, p. 
20). 

 

 

 Após avaliar todas essas considerações, convém frisar que há estudiosos que abordam 

atualmente as temáticas norteadoras da área urbana como linhas de pesquisas fundamentais, às vezes 

centrais, à ciência geográfica contemporânea. Segundo esses, a cidade tomou, e continua a tomar 

tamanha importância e presença no mundo da sociedade atual, que é impossível não associá-la à 

própria geografia como um todo. Destarte, observa-se veementemente a tratamento do tema “cidade” 

do ponto de vista categórico.  

 

 

2.2. A cidade como categoria de análise geográfica 

 

Após as colocações feitas, até o presente momento, acerca do que se quis chamar de “noção de 

cidade”, percebe-se a amplitude que envolve a discussão sobre o urbano. “A compreensão do tema da 

cidade […] exige tratamento interdisciplinar, requer a formação de um sistema amplo de conceitos, a 

aquisição de muita informação e o desenvolvimento de uma série de capacidades e habilidades” 

(CAVALCANTI, 2006, p.41). 

Durante a realização de um simpósio1, em Vitória da Conquista/BA, Cavalcanti fez referência à 

cidade como “um ‘livro escrito’ que precisa ser decifrado por seus cidadãos”. Se ela não tenta compor a 

cidade no âmbito das categorias de análise geográfica (Território, região, lugar…), ao menos, 

Cavalcanti deixa explícito entendê-la como categoria para a área de ensino da geografia. 

Argumentando a questão, sobre o conceito de cidade, Cavalcanti considera “[…] ser de fundamental 

importância para a compreensão da espacialidade contemporânea” (CAVALCANTI, 2006, p.41). 

Pensar a cidade como categoria é fundamental, já que 

 
 
[…] a cidade é um lugar bastante complexo, de produção social, no qual a 
identidade é vivida em fronteiras difusas, permeáveis, com muitos espaços de 
contato, de resistências e de exclusão, em que há manifestação de diferentes 
percepções, usos, culturas e aspirações de distintos grupos, em seus espaços pú-
blicos e privados (CAVALCANTI, 2006, p.42). 

                                                           
1
III Simpósio de Ensino e Aprendizagem em Geografia, realizado pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, em Dezembro de 2011. Mesa de diálogo: O olhar sobre os espaços da cidade no 

ensino de geografia 



Nessa perspectiva, propõe-se também levantar a importância da compreensão da cidade no 

estudo da geografia. Esse se constitui como um tema crescente e que envolve toda a sociedade, seja 

ela urbana ou rural – aliás, hoje, as relações urbanidade-ruralidade estão inexoravelmente imbricadas. 

 

 

3. O mundo contemporâneo e a Cidade 

 

No início deste trabalho, ao mencionar o conceito de cidade, deu-se enfoque à perspectiva 

histórica pertinente aos estudos. A cidade “[…] tem uma origem histórica: nasce num determinado 

momento da humanidade e se constitui ao longo do processo histórico, assumindo formas e conteúdos 

diversos” (CARLOS, 1999, p.56-57). 

A cidade assumiu e assume, ao longo do processo histórico, diferentes configurações, dinâmicas 

e funções, sendo, portanto, inerentemente relacionada ao contexto a que se situa, na qual lhe confere 

características peculiares. Pode-se citar, a guisa de exemplificação, alguns dos mais conhecidos 

períodos da história em que a cidade assumiu variados resultados conforme o tempo. Na antiguidade 

foi possível perceber a origem das cidades, ainda que de forma tímida; já no feudalismo houve, do 

contrário, uma espécie de decadência da cidade […]; mas enfim, são inúmeras as possibilidades. 

 É então, com essa fundamental consideração, que se faz necessário entender quais são as 

características do mundo contemporâneo, dando aí influência à (re)produção da cidade atual. 

Discussões sobre tecnologia, classes sociais, intensificação das relações econômicas, mundialização 

[…] se fazem evidentes hoje. Sobre esse “novo período”, Carlos (1999) menciona: 

 
 
O desenvolvimento das forças produtivas produz mudanças constantes e com essas 
a modificação do espaço urbano. Essas mudanças são hoje cada vez mais rápidas 
e profundas, gerando novas formas de configuração espacial, novo ritmo de vida, 
novo relacionamento entre as pessoas, novos valores. O espaço tem cada vez mais 
a dimensão do mundial e as relações entre os homens depende cada vez mais de 
decisões tomadas a milhares de quilômetros de seu local de residência. As 
comunicações se desenvolvem e com ela a frequência dos contatos. O fator 
distância é eliminado pelo desenvolvimento dos jatos, dos satélites e da informática. 
Esses fatos abrem novas perspectivas para se pensar hoje a cidade (CARLOS, 
1999, p.69). 

 

 

Num contexto mais geral, Santos aponta que a sociedade vivencia aquilo que ele denominada 

de “meio técnico-científico informacional” – que, por vezes, e por alguns autores, é colocado também 



como “meio técnico-científico”, já identificando a evolução da informação nos dois primeiros termos 

utilizados. Segundo ele: 

 
 
A fase atual […] é o momento no qual se constitui, sobre territórios cada vez mais 
vastos, o que estamos chamando de meio técnico-científico, isto é, o momento 
histórico no qual a construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente 
conteúdo da ciência, de técnicas e de informação (SANTOS, 1995, p.35). 

 

 

Mas é neste momento em que se aponta a principal questão que se quer destacar para o mundo 

contemporâneo: a industrialização. A chegada da indústria se constitui, para muitos estudiosos, o 

elemento ativo central de interferência nas formas e nas relações urbanas. Torna-se possível, com a 

industrialização, uma intensificação surpreendente das relações capitalistas de produção (que já 

haviam sido iniciadas através do comércio). Lefebvre, em seu clássico “O Direito à Cidade” chama de 

indutor a indústria que se evidencia nesse novo tempo, isso numa relação em que ele separa o indutor 

do induzido. Muda-se completamente a mobilidade urbana. Carlos escreve: 

 
 
O desenvolvimento da indústria, as grandes descobertas científicas e o consequente 
avanço tecnológico criam especialização espacial e uma divisão do trabalho muito 
amplas. Surge a internacionalização da divisão do trabalho entre países. A cidade, 
como ponto de concentração da indústria e de grande massa populacional atrai não 
só o poder econômico como o político, passando a comandar espaços maiores, de 
acordo com o seu poder (CARLOS, 1999, p.66). 

 

 

Brilhantemente, Lefebvre, em poucas palavras, consegue contemplar uma importante ideia que 

assinala uma evidente ocorrência: “[…] a industrialização pressupõe a ruptura desse sistema urbano 

preexistente; ela implica a desestruturação das estruturas estabelecidas. […]” (LEFEBVRE, 2001, p.6). 

Isso significa dizer que esse processo ocasionou em uma inversão total nas dinâmicas que se davam 

até alí na cidade. Interessante perceber que não se seguiu uma tendência a reprodução histórica, ou 

seja, havendo um forte poder de interferência do “novo”, do processo industrial. Portanto, “a 

industrialização fornece o ponto de partida de reflexão sobre nossa época. Ora, a cidade preexiste à 

industrialização. Esta é uma observação em si mesma banal, mas cujas implicações não foram 

inteiramente formuladas” (LEFEBVRE, 2001, p.03). Para complementar, mais a frente, na mesma obra, 

continua: 

 
 



Existe portanto uma certa descontinuidade entre a indústria nascente e suas 
condições históricas. […] A prodigiosa expansão das trocas, da economia 
monetária, da produção mercantil, do “mundo da mercadoria” que vai resultar da 
industrialização, implica uma mudança radical […] (LEFEBVRE, 2001, p.7). 

 

 

Carlos realça Lefebvre ao referir que a industrialização maximiza a sociedade urbana. 

Foi dito, agora há pouco, que não houve um seguimento daquilo que a história impunha quando 

da industrialização. É assim que se inseri uma nova discussão, a da relação “historicidade-

mundialidade-espacialidade”. Não se quer aprofundar nessa questão, não é esse o objetivo desse 

trabalho, mas é pertinente compreender que esse período faz referência a uma “crise da historicidade” 

(Carlos, 2004), que sinaliza um reforço à mundialização do espaço, isto é, à implantação de tendências 

mundiais fora da história própria de identificação do espaço [nesse caso, na cidade] de origem. Falar-

se-á, mais a frente, do “estranhamento”, oriundo desse processo. No intuito de se saber mais um pouco 

acerca da relação “historicidade-mundialidade-espacialidade”, Carlos (2004) destaca: 

 
 
Segundo Lefebvre, a segunda metade do século XX, particularmente os anos 70, 
aponta uma mudança no sentido da história onde não se reconhece mais, os traços 
da historicidade, pois as histórias particulares realizam-se agora no seio do mundial 
que se anuncia. O mundial passa a ser o ponto de partida e de chegada da análise, 
colocando acento sobre o possível e não sobre o real. […] Todavia a relação 
historicidade-mundialidade é conflituosa, “o conflito entre historicidade-mundialidade 
resolve-se na produção de um espaço mundial enquanto obra do tempo histórico no 
qual este se realizou”. Assim, o espaço como terceiro termo da relação articula-se 
na tríade “historicidade-mundialidade-espacialidade”. […] a predominância da 
espacialidade que se anuncia, faz parte da mundialidade (CARLOS, 2004, p.25). 

 

 

Deve-se ponderar que 

 
 
Pensar o urbano […] significa considerar o fato de que o capitalismo se expandiu, e, 
ao se realizar, tomou o mundo; é o momento da redefinição da cidade, de sua 
explosão, da extensão das periferias, da reprodução do espaço num outro patamar. 
Nesse sentido a sociedade atual aparece como sociedade urbana em constituição, o 
que significa que ao mesmo tempo em que caracteriza uma realidade concreta, 
também sinaliza uma tendência; a possibilidade de sua realização (CARLOS, 2004, 
p.21). 

 

 

Considerando essas colocações, e todos esses pontos destacados nesse tópico, juntos – 

sumariamente, meio técnico-científico informacional e industrialização – eles se convergem a um 



interesse em voga, a permanência da reprodução das relações capitalistas de produção. O capitalismo 

está há um bom tempo incluso no processo histórico, e, com isso, cria artifícios que condicionam a sua 

“imponência” (na realidade, a sociedade é que torna-lhe imponente) e o seu fortalecimento na 

reprodução do espaço. 

 

 

4. O estudo de campo: Indo aos espaços públicos na cidade de Vitória da Conquista 

 

Todas as considerações anteriores foram feitas no sentido de possibilitar uma melhor 

compreensão dos espaços públicos que se pretende delimitar neste trabalho. Assim, delimitam-se aqui 

os espaços públicos das cidades; e é importante saber isso, visto que essa última influenciará, 

inegavelmente, nas práticas desses espaços, assim como em qualquer outro na qual ela venha a 

compor. Se os espaços públicos fossem pensados numa outra dimensão espacial, a do campo por 

exemplo, possivelmente a análise se encaminharia em um outro viés. 

Mas não se tem a intenção, pelo menos nesta pesquisa, de citar espaços públicos, entendê-los 

em sua função ou discutir quem lhe administra (notavelmente, o Estado). Problematizar os espaços 

públicos será o ponto central. Ora, no plano teórico tudo funciona perfeitamente! Praças, hospitais, 

escolas, ruas e avenidas, calçadas…, todas são tidas como espaços públicos geridos pelo poder 

estatal. Mas como esses espaços estão na realidade? E onde mais se localizam esses espaços 

públicos? Eles estão sendo bem cuidados? Estão bem distribuídos? E há também uma questão que 

não pode deixar de ser colocada: Esses espaços públicos, na prática, atendem as necessidades de 

quem? 

Para poder demonstrar diferentes problemáticas nos espaços públicos, que inclusive podem ser 

observadas num mesmo exemplo, o que não os isolam, abordar-se-á quatro questões básicas. São 

elas: a ausência dos espaços públicos; o planejamento e o uso dos espaços públicos; as formas dos 

espaços públicos; e a privatização dos espaços públicos. 

É necessário deixar claro, antes de continuar, dois apreços acerca dessas problemáticas: a 

primeira é que elas só se constituem como diferentes formas de perceber os problemas nos espaços 

públicos, o que não impede com que elas não se encontrem; a segunda se refere à alerta de deixar 

claro que essas são só quatro problematizações estabelecidas, não excluindo a possibilidade de 

existirem outras a que podem surgir. Pelo contrário, os problemas, talvez, são incontáveis. 

A prática deste estudo foi desenvolvida na cidade de Vitória da Conquista/BA, Brasil, no ano de 

2011, mais precisamente, Dezembro. Não se aprofundou, rigorosamente, em todos os pontos da 

cidade, observando documentos, fazendo entrevistas etc. Não era essa a finalidade, mesmo porque os 



estudos não se resumem à Vitória da Conquista, mas se constituem como tendência nas cidades como 

um todo, e não é preciso ser nenhum viajante para poder constatar tal conclusão. Enfim, o mais 

importante mesmo foi evidenciar, no real, aquilo exposto na teoria. 

 

 

4.1. A ausência dos espaços públicos 

 

Nessa problemática, analisa-se a presença dos espaços púbicos em números, ou, até mesmo, 

observando a sua inexistência em alguns pontos. Não basta, assim, constatar a existência de espaços 

públicos, em seus diferentes tipos, mas atentar-se à distribuição desses em diversas áreas, nesse 

caso, da cidade. Sobre a situação a que se encontram esses espaços quando existe, tal discussão se 

fará na subseção que segue. 

Em Vitória da Conquista, os banheiros públicos podem ser quantificados facilmente ao se 

pesquisar por toda a cidade. Não foi feito, aqui, esse tipo de pesquisa. No entanto, fica evidente o 

apagamento desses espaços pela malha urbana conquistense. No bairro Jurema pôde ser constatado 

esse exemplo, onde não é encontrado nenhum banheiro público. Sobre esses espaços, tal ausência 

não se resume à Jurema… bairros e loteamentos como Urbis, Vila Serrana, Kadija, Henriqueta Prates, 

Bruno Barcelar etc. podem também servir de exemplos. 

Quando existem, são em poucos números, como no Centro da cidade, no Bairro Patagônia, 

Bairro Brasil… Esses banheiros normalmente se localizam nas feiras livres, pontos de comércio, 

porém, longe das concentrações residenciais. 

Esse problema não se restringe aos banheiros. Outros exemplos podem ser dados: praças 

públicas (quando não existem ou são poucas – Ex.: Bairro Patagônia); Hospitais; Escolas públicas; 

Instituições públicas a serviço da população, dentre outros. 

Outra questão importante, que tem se tornado cada vez mais necessária, trata-se da 

acessibilidade, isto é, espaços acessíveis a todas as limitações físicas da população. Eles inexistem, 

claramente, por quase toda a cidade. Mas essa questão já se faz remeter a outra reflexão, aquela 

ligada ao planejamento dos espaços públicos, que passará a ser enfatizado a partir de agora. 

 

 

 

 

 



4.2. O planejamento e o uso dos espaços públicos 

 

Abordou-se, até o momento, acerca da ausência dos espaços públicos. Contudo, e quando eles 

existem, ou seja, são bem distribuídos (o que é difícil), como são tratados? É o que se quer discutir 

nesse instante. 

Quando se implantam praças, hospitais, postos de saúde…, o Estado assume um papel 

fundamental nesses espaços públicos. A princípio, e teoricamente, o papel da instituição estatal é o de 

ajudar a promover a justiça social e possibilitar a oportunidade de melhorias econômicas, políticas e 

sociais a toda a sociedade alí gerida. Dessa forma, os espaços públicos ganham uma figuração 

primordial para essa finalidade. Porém, os resultados não demonstram o que se pretende no plano 

teórico. 

O Estado deve atender aos interesses coletivos, mas, no caso da cidade, essa é também 

produto de lutas (ver subseção 2.1), e os embates colocam as instituições estatais, grosso modo, numa 

escolha: ou se voltarem às pretensões da “classe social baixa” (maciçamente a maioria, portanto, 

logicamente, a que atenderia àquele princípio teórico colocado no parágrafo anterior); ou beneficiar os 

interesses da classe tida como dominante (economicamente). Assim, observa-se uma tendência de 

privilégio do Estado à “classe social alta”. E as “justificativas” para isso não são difíceis de identificar. 

Ora, busca-se nitidamente o poder, e, para tanto, o Estado busca permitir a reprodução das relações 

capitalistas existentes, visando não enfraquecer sua interferência. Segundo Corrêa (1993),  

 
 
[…] [A] complexa e variada gama de possibilidades de ação do Estado capitalista 
não se efetiva ao acaso. Nem se processa de modo socialmente neutro, como se o 
Estado fosse uma instituição que governasse de acordo com uma racionalidade 
fundamentada nos princípios de equilíbrio social, econômico e espacial, pairando 
acima das classes sociais e de seus conflitos. Sua ação é marcada pelos conflitos 
de interesses dos diferentes membros da sociedade de classes, bem como das 
alianças entre eles. Tende a privilegiar os interesses daquele segmento ou 
segmentos da classe dominante que, a cada momento, estão no poder (CORRÊA, 
1993, p.25-26). 

 

 

E mais adiante, ainda sobre a ação do Estado, prossegue: 

 
 
A atuação do Estado se faz, fundamentalmente em última análise, visando criar 
condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições 
que viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das classes sociais e suas 
frações (CORRÊA, 1993, p.26). 



Mas enfim, basicamente, com o poder de decisão na mão estatal, os espaços públicos urbanos 

são planejados, construídos, e também cuidados ao longo do tempo. Isso acontece? Em alguns locais 

sim, porém noutros não. E quais são esses locais “privilegiados”? Ora, aqueles onde o Estado tem por 

objetivo manter uma boa imagem, contribuindo, na maior das vezes, a “classe social economicamente 

alta”, na qual foi mencionada anteriormente. 

Uma simples observação pela cidade de Vitória da Conquista evidencia, com nitidez, esses 

contrastes espaciais a que se problematizam. Se se comparar praças públicas no bairro Recreio com 

praças públicas no loteamento Conquistense (Bairro Boa Vista) (ver figuras 1 e 2), ou Urbis IV (Bairro 

Zabelê), as diferenças são impactantes. E há uma preocupação maior em manter preservada a 

chamada “Praça do Gil (ou Orlando Leite)” por se tratar de um bairro nobre, onde se localizam um 

conjunto das melhores residências, prédios, pontos comerciais (Hiper Bompreço como um mercado 

elevado, por exemplo), e que, simplesmente por esses motivos, ganham uma maior atenção. Logo, 

torna-se ainda mais perceptível aquilo que Carlos denomina de “Segregação Urbana”. Seguem as fotos 

que fazem menção ao dito. 

 

 

Esse planejamento mal distribuído, estrategicamente talvez, com suas diferentes finalidades, isto 

é, diferentes usos tanto pela economia quanto pela política, não é feito somente por meio das praças 

públicas. Escolas, mesmo entre as públicas, são tratadas de formas desiguais. Mas em um aspecto 

geral, os espaços públicos, justamente por serem públicos, não possuem importância para a 

administração do Estado, a não ser que esse público interfira de alguma maneira no “desenvolvimento” 

da cidade, como é no caso da Praça Orlando Leite (citada antes). 

Figura 1 - Praça do loteamento Conquistense, em 
Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: GOMES, F. A. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 

Figura 2 - Praça do Bairro Recreio (Orlando Leite), em 
Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PAIVA, R. de J. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 



Várias exemplificações podem ser dadas, mas, para não prolongar em demasia, um ponto deve 

ser ressaltado. Trata-se das ruas e avenidas das cidades. O cuidado a que se faz delas é diferenciado 

em cada local, seja por meio da pavimentação, uso do lixo ou planejamento das calçadas. Muitos 

bairros em Vitória da Conquista carecem de pavimentação, enquanto outros não possuem nenhuma 

rua sem saneamento, esgotos implantados ou reestruturados e avenidas pavimentadas. Observe as 

figuras 3 e 4. 

 

 

Problematizam-se os espaços públicos, nesta subseção, através de um estudo comparativo, de 

duas maneiras: uma fazendo contrastes entre os espaços públicos entre si – o que já foi posto até o 

momento –; e a outra, realizando uma diferenciação entre o cuidado e as formas dos espaços públicos 

e os espaços privados. 

 Sobre essa última maneira, é facilmente notório distinguir o público do privado. O “Colégio 

Oficina”, localizado no bairro Candeias é, provavelmente por todos, identificado como do âmbito 

privado, mesmo que por uma simples observação. Já em se tratando do “Colégio Padre Palmeira”, na 

Urbis, dificilmente, ao se fazer uma mera visualização, seria concebido como um espaço privado. Isso 

reafirma, então, a segregação sócio-espacial da cidade, discutida por diversos estudiosos geógrafos da 

área urbana. As figuras 5 e 6 adiante demonstram um pouco dessa segregação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Rua Síria do Bairro Jurema, em Vitória da 
Conquista/BA, 2011. 
Fonte: GOMES, F. A. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 

Figura 4 – Avenida Olívia Flores no Bairro Candeias, 
em Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PASSOS, A. C. O. Durante pesquisa de campo 
no dia 17/12/11 



 

 

Falava-se, na subseção antecedente, acerca dos banheiros públicos, que são quase 

inexistentes, ao menos em Vitória da Conquista. Quando existem (ver figura 7), esses tipos de espaços 

públicos são muitas vezes renegados em função do mau tratamento higiênico dos ambientes. São, 

quase sempre, desagradáveis e mal projetados. 

 

 

 Através do próximo subitem, questiona-se uma outra problemática ainda pouco observada e 

discutida, mas que é de extrema importância ao se atentar os espaços públicos, sobretudo nas cidades 

contemporâneos. Trata-se de um estudo que exige um nível maior de abstração de quem realiza esse 

tipo de análise. No entanto, pode ser também considerado esse um enfoque diretamente ligado às 

práticas sociais estabelecidas nas cidades. 

 

Figura 7 – Banheiro público no Centro de Vitória da 
Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PAIVA, R. de J. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 

Figura 5 – Colégio Padre Palmeira na Urbis (Bairro 
Zabelê), em Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PASSOS, A. C. O. Durante pesquisa de campo 
no dia 17/12/11 

Figura 6 – Avenida Olívia Flores no Bairro Candeias, 
em Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PAIVA, R. de J. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 



4.3. As formas dos espaços públicos 

 

A intenção aqui é a de refletir com relação às formas físicas, impostas ou aceitas pelo Estado, 

que são construídas em meio aos espaços públicos. Limitar-se-á nesse momento às praças públicas, 

canteiros e rotatórias de Vitória da Conquista para fins de exemplificação. São representações que não 

possuem significado ao habitante que naqueles locais residem. Essa falta de significado leva os 

habitantes ao não-uso daqueles espaços, pois não sentem alí uma identidade. Esse processo – 

também chamado de “estranhamento do habitante” – começa a dá margem, principalmente, no mundo 

contemporâneo, quando da realização doutro processo maior: a Industrialização. E o estranhamento do 

habitante não se resume apenas aos espaços públicos, mas fazem referência aos espaços urbanos 

como um todo. 

A respeito dessa questão, Carlos adverte: 

 
 
[…] o planejamento urbano autofágico tende a destruir a cidade, pois destrói as 
formas urbanas. Como consequência, destrói as referências urbanas que agem 
sobre a identidade reproduzindo a cidade enquanto exterioridade. Nesse processo 
se gesta a situação de estranhamento do habitante diante da cidade iluminado o 
processo de produção alienada da cidade. […] (CARLOS, 2004, p.26) 
 

 

As figuras 8, 9 e 10 expressam tais “morfologias humanas” que, mesmo tendo alguma projeção e 

uma descrição a ela referente, não fazem parte da história de quem verdadeiramente por esses 

espaços transitam diariamente. Com isso, a maior parte das pessoas nem chegam sequer a notar que 

alí há um monumento que homenageia algo, que por sua vez, não faz parte do cotidiano de, pode-se 

até chegar a arriscar, ninguém. 

 

 

 

Figura 8 – Monumento em homenagem à 1ª lojista de 
Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PSSOS, A. C. O. Durante pesquisa de campo 
no dia 17/12/11 

Figura 9 – Monumento (sem descrição encontrada) 
em Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: GOMES, F. A. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 



Interessante é ainda ressaltar quando essas formas são contestadas, isto é, no momento em 

que se modifica o desenho, o modelar do urbanismo preestabelecido, e se toma o espaço, público ou 

não, imprimindo aí aquilo que para eles [os habitantes, verdadeiros frequentadores daqueles espaços] 

tem significado. Foi possível se observar essa questão na “Praça do Gil” (ver figura 10), em meio às 

“formas descontextualizadas” do arredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desse modo, entende-se então que ao ocorrer o chamado urbanismo, normalmente realizado 

por órgãos, por ação do Estado representado pelas prefeituras, ou por empresas e instituições 

detentoras de capital, não há a preocupação com a preservação socioespacial e cultural de identidades 

locais. O que há, na realidade, é a busca pela introdução de recursos e coisas materiais que 

beneficiem o avanço capitalista e demonstrem uma estética “favorável” desse modelo que, em meio às 

contradições, se expande cada vez mais. 

 

 

4.4. A privatização dos espaços públicos 

 

Surge, nesse instante da discussão, uma polêmica. Ela diz respeito à junção daquilo que é tido 

como espaço público e também como privado. É muito comum que se usufrua de espaços tidos, a 

princípio, como públicos (hospitais, escolas, calçadas, praças…), onde se misturam as questões para 

fins individuais. E tal ocorrência não se restringe apenas a uma classe social, pelo contrário, o uso dos 

espaços públicos para fins privados, sejam eles legalizados ou não, estão presentes em qualquer tipo 

de grupo social. 

Daqui em diante, a discussão será colocada já em relação aos exemplos encontrados. 

Figura 10 – Grafite feito (provavelmente, sem 
autorização) na “Praça do Gil”, em Vitória da 
Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PASSOS, A. C. O. Durante pesquisa de campo 
no dia 17/12/11 



Figura 13 – Uso comercial de espaço público no 
centro de Vitória da Conquista/BA. 
Fonte: PASSOS, A. C. O. Durante pesquisa de campo 
no dia 17/12/11 

Figura 12 – Trailer utilizando Praça pública, no bairro 
Recreio, em Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: PAIVA, R. de J. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 

Primeiramente, observou-se nas instituições públicas de ensino (mais precisamente na UESB2) a 

presença de pontos comerciais (Lanchonetes, Xérox, Restaurante…). Importante destacar que as 

instituições concedem o uso desses espaços, privatizando-os por meio de contratos. Na figura 11 é 

possível identificar um exemplo. 

 
 

Outra exemplificação pode ser dada ao se mencionar no uso da calçada e de praças, públicas, 

para fins de utilização comercial. Na praça “Guadalajara”, no bairro Recreio de Vitória da Conquista, 

presenteia-se o funcionamento de “trailers de lanches” distribuídos sobre os espaços públicos, alguns 

chegam a instalar-se mesmo entre a rua e a praça. (figura 12). No centro da cidade, pode-se perceber, 

em números bem maiores, tal apropriação indevida. Na Rua Francisco Santos, um veículo (figura 13), 

além de utilizar o estacionamento para fins econômicos, faz uso, pode-se considerar, da própria rua 

para as mesas e cadeiras, tornando, inclusive, ainda mais perigoso o trânsito de veículos na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista/BA 

Figura 11 – Empresa privada dentro da Universidade 
pública da cidade de Vitória da Conquista/BA, 2011. 
Fonte: GOMES, F. A. G. Durante pesquisa de campo no 
dia 17/12/11 



Importa destacar que essas exibições não excluem as possibilidades de outros exemplos. 

Diversas demonstrações podem ser evidenciadas, denunciando a utilização daquilo que é público para 

fins privados. Hospitais, Escolas, Instituições públicas como um todo. 

 

 

5. Conclusão 

 

Pensar o espaço público urbano requer uma precedente compreensão da cidade em sua 

constituição. A cidade envolve tamanha complexidade conceitual e prática, que sua dinâmica 

influenciará constantemente nos espaços públicos e privados que a compõe. A cidade acompanhou a 

história, e ambas foram se constituindo em novas formas e conteúdos. A Industrialização tem um 

importante papel nessa mudança, ela “inverte a cidade”. 

Como se pode apreender, o objeto final deste trabalho – Espaços públicos atuais das cidades – 

não foi tratado de maneira descritiva. Também, não se preocupou, a tanta altura, apontar os agentes 

legalizadores, ou idealizadores, ou construtores… dos espaços públicos. O que se quis, na realidade, 

foi entender o funcionamento desses espaços públicos na prática. Observar os seus estados físicos e 

as suas finalidades. De fato, não há uma preocupação como se deva ter ao se discutir os espaços 

públicos. Eles, em sua maioria, são menosprezados, “jogados às traças”, ou invisíveis (ou seja, servem 

somente como um caminho qualquer que liga um ponto ao outro). Quando são bem planejados, 

estruturados e preservados, não são para a população, mas para o esteticismo, para a propaganda. 

É preciso reaver o papel dos espaços públicos. A sociedade precisa despertar para essa 

questão, e absorver esses espaços enquanto elementos constituintes de seus cotidianos, de suas 

histórias. A cidade é um espaço público, de certa forma. Mas é também privado. E se não houver uma 

maior atenção a esses espaços, haverá uma tendência à mundialização, à interferência cada vez mais 

constante das relações capitalistas, tomando a cidade e nela introduzindo algo que lhe é exterior. 

No caso específico da cidade de Vitória da Conquista, seus espaços públicos precisam ser mais 

evidenciados, presenciados, tratados adequadamente pelos órgãos públicos responsáveis e, 

sobretudo, precisam ser notados e vivenciados pela população residente. Quando existente, se bem 

planejados, quando continuamente tratados, e quando refletidos e discutidos com a sociedade local, 

buscando suas reais formas de vida, demonstrando seus interesses e suas expressões culturais, os 

espaços públicos podem melhorar em muito o mundo urbano que é, hoje em dia, tão turbulento e 

desigual. 

 

 



Referências Bibliográficas: 

 

CARLOS, A. F. A.. Cidade: uma perspectiva histórica. In: CARLOS, A. F. A. A cidade. São Paulo: 

Contexto; 1999. p.56-66 

 

_______. Repensando a noção de cidade. In: _______. A cidade. São Paulo: Contexto; 1999. p.67-81 

 

_______. Uma leitura sobre a cidade. In: _______. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. 

São Paulo: Contexto, 2004. p.17-34 

 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Bases teórico-metodológicas da geografia: uma referência para a 

formação e a prática de ensino. In: ROSA, D. E. G; [et al.]. Formação de professores: concepções e 

práticas em geografia. Goiânia: E. V., 2006. p.27-49 

 

_______. O olhar sobre os espaços da cidade no ensino de geografia (mesa de diálogo). In: III 

SIMPÓSIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA. Vitória da Conquista. UESB, 2011. 

 

CORRÊA, Roberto Lobato. Quem produz o espaço urbano? In: O espaço urbano. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 1993. p.11-35 

 

LEFEBVRE, Henry. Industrialização e Urbanização: noções preliminares. In: LEFEBVRE, H. O direito à 

cidade. 4. ed. São Paulo: Centauro, 2001. p.3-26 

 

SANTOS, Milton. Técnica, Espaço e Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São 

Paulo: Hucitec, 1994. 


