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U
ma cidade suja, com ruas degra-
dadas, mal iluminadas e com o es-
paço público invadido por vende-

dores ambulantes. O cenário da Bogotá
dos anos 1990 em nada se parece com o
de hoje. Para refazer o tecido urbano, os
gestores que assumiram o município nos
últimos 17 anos investiram maciçamente
na recuperação das áreas comuns e no or-
denamento da própria cidade. A adesão à
causa urbana significou, na prática, o tra-
tamento das calçadas, a criação de par-
ques - são cerca de cinco mil de diferen-
tes portes em todos os recantos da cidade
-, a urbanização de favelas e o ordenamen-
to do comércio informal.

A transformação espacial é uma ponta
do triângulo formado ainda pelas reformas
política e cultural e foi fundamental pa-
ra recuperar o sentido de pertencimento
da população e a identidade da cidade. A
realidade do comerciante Abel Palma, 59
anos, é a síntese dessa metamorfose. Du-
rante quase dez anos, ele sobreviveu daqui-
lo que conseguia vender numa barraca de
frutas e verduras na feira livre de El Tin-
tal, zona pobre de Bogotá. Há quatro anos,
começou a negociar jornais, chocolates e
cigarros num fiteiro numa das margens
da Avenida Ciudad de Cali, que corta o
bairro, e não sente nenhuma saudade do
chão sujo e da falta de organização do
mercado a céu aberto.

O local de trabalho de Abel foi total-
mente urbanizado. No grande calçadão, há
espaço para fiteiros padronizados, circu-
lação de pedestres, bancos, ciclovia, bici-
cletário e banheiros públicos. Na Ciudad
de Cali, o TransMilenio garante transpor-
te público de qualidade para toda a área.
“Tudo isso aqui era tomado por casebres
e lixo. A gente trabalhava no meio da su-
jeira. A calçada não existia. O ambiente era
horrível e só atraía os ladrões. Hoje, há es-
paço pra gente ganhar nosso dinheiro com
segurança, as crianças brincarem com os
pais de tarde e as pessoas andarem despreo-
cupadas. A cidade está melhor para todo
mundo”, avalia.

O Centro de Bogotá também foi recupe-
rado. Na zona comercial tradicional, uma
área pública de cerca de um hectare que
por décadas esteve ocupada por ambulan-
tes foi devolvida à população em forma de
pátio com tratamento paisagístico. Atual-
mente, alguns ambulantes voltaram a ne-
gociar no local, mas sem tomar o espaço
destinado ao pedestre. Para retirar barra-
cas e estacionamentos irregulares, os pre-
feitos que estiveram à frente de Bogotá
usaram a força pública e a orientação de
instituições de atenção social e de geração
de emprego a fim de realizar o trabalho
com o menor impacto social possível.

Assim como na Colômbia, o desmando
do comércio informal é um problema bem

conhecido do Recife, especialmente do
Centro. Aqui, pouco se avançou para recu-
perar esses espaços públicos. Camelôs fo-
ram retirados de ruas da Boa Vista, mas
para dar lugar a carros. Na prática, por
falta de planejamento e de fiscalização,
eles apenas deslocaram-se para outros pon-
tos das proximidades. Expedito Carvalho,
39, vende eletrônicos na Avenida Dantas
Barreto e, apesar de precisar do trabalho,
reconhece que sua atividade, da forma co-
mo é exercida, é prejudicial à maioria.
“Tem que interferir no comércio de rua
porque a cidade realmente está uma ba-
gunça. Mas, ao mesmo tempo, tem que
encontrar uma solução para a gente ter um
sustento”, argumenta.

Projeto-piloto
No Recife, a transformação do espaço ur-
bano poderia começar pelo Centro da ci-
dade. A ideia é defendida pelo diretor da
Fundación Ciudad Humana, da Colôm-
bia, Ricardo Montezuma. Ele acredita que
o Centro pode funcionar como um piloto
dessas mudanças porque é o local onde es-
tá reunida a memória da cidade. “A rela-
ção de pertencimento das pessoas com o
Centro é maior. É por isso que esse proces-
so pode começar por lá ou mesmo pelas
áreas mais pobres”, argumenta.

De fato, o Centro do Recife pode ser
comparado a um microuniverso onde é

possível encontrar uma amostra de todos
os problemas da cidade. A região chegou
a sofrer intervenções em gestões passa-
das, mas distantes de uma proposta inte-
grada, como ocorreu na Colômbia. “As
ações não são conjunturais. Veja o exem-
plo do camelódromo. Vai perdendo força
até morrer no muro da Dantas Barreto. Tu-
do seria diferente se ele se comunicasse
com o rio”, analisa o presidente do Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo de Per-
nambuco (CAU-PE), Roberto Montezuma.

Uma proposta que foi colocada na ges-
tão do então prefeito João da Costa, mas
que sequer chegou a sair do papel, é esti-
mular a criação de centralidades nos bair-
ros do Recife. Dessa forma, o Centro come-
çaria a ser desafogado e seria possível or-
ganizar o comércio informal e os espaços
públicos sem causar feridas econômicas e
sociais. A ideia estava no Plano de Mobili-
dade do Recife, elaborado pelo Instituto Pe-
lópidas Silveira, que foi retirado da pauta
da Câmara Municipal pela atual gestão. “Se
você organiza o sistema de mobilidade ur-
bana, criando mais conexões entre os bair-
ros, essas novas centralidades tendem a
atrair os ambulantes. Hoje, eles estão lá por
um fator simples: 75% de todo o transpor-
te público circulam no Centro. Então, os
camelôs vão para onde as pessoas estão”,
explica Milton Botler, coordenador geral
do IPS na gestão passada.

Avenida Dantas Barreto é
a síntese recifense do

mau aproveitamento do
espaço público e da má

gerência sobre a
informalidade

Antes ocupada por
ambulantes, área do centro

de Bogotá foi devolvida à
população como pátio. Na

periferia, quiosques
substituíram o caos espacial

Abel Palma deixou o comércio a céu aberto para administrar um quiosque no calçadão urbanizado

No terceiro dia
da série Cidades

possíveis, Bogotá
dá exemplo de

ordenamento
urbanístico. Do centro

para todos os
recantos da cidade, a

transformação do
espaço público exigiu
investimento maciço

nas áreas comuns,
incluindo a

urbanização de
favelas, o

ordenamento do
comércio e a
circulação de

pedestres. Tudo isso
sem deixar de lado

o projeto paisagístico
e a recuperação

da memória

no coração da cidade
pulsa o pertencimento
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