
REVITALIZAÇÃO DA PAISAGEM URBANA EM AREAS CENTRAIS 
 
 

ANANIAN, Priscilla (1); SILVA, Francisco B. C. (2). 
 
(1) Arquiteta e Urbanista, mestranda do Programa de Desenho Industrial – UNESP - Bauru.  
End: Rua Rio Branco 15-60 Sala 04, 17015-311- Centro de Compras Rio Branco, Bauru – SP. 
E-mail: arqpriscilla@terra.com.br 
(2) Professor Doutor do Departamento de Artes e Representação Gráfica – FAAC – UNESP. 
End: Av. Engº Luiz Edmundo Carrijo Coube, s/nº 17033-360 - Bauru – SP. 
E-mail: bene@faac.unesp.br 
 
Abstract: The interventions made in Bauru's central area since 1992 have aimed at reverting the 
deterioration process, caused by the creation of new malls and shopping centers located in the nobler 
area of the city. These actions started when, in 1992, Batista de Carvalho street became a commercial 
walkway, known as "Calçadão", and got new strength in 1999 when a workshop was organized by the 
City Administration, The Architecture Departement of Unesp-Bauru and the Trade Union have 
brought the central area to an open discussion with the local community. The Recommendations that 
came from this event have been orientating the actions of the city governement, that counts on the 
participation of the working people to make new laws and rules, as well as to spread out their 
knowledge and application. Some examples of special interventions that were made in building 
facades with a low tax politics and were very successful will be pointed  
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

Os Centros Comerciais contemporâneos, Shoppings Centers e Ruas de Pedestres, tiveram sua origem 
mais remota na Ágora Grega e nas praças medievais européias configurando verdadeiros mercados ao 
ar livre, como cita Sitte (1909, p.17): 
 

“O mercado é a segunda praça principal de uma cidade antiga, ainda hoje se mantém ao ar 
livre, porém com uma tendência crescente a transferir-se para pavilhões fechados”.  
 

O arquiteto Camillo Sitte traz em seus estudos quanto aos princípios artísticos da cidade, subsídios 
para se traçar um paralelo no momento em que a intervenção nos centros urbanos se faz necessária 
com a revitalização destes espaços.Choay (1980, p.292) recorda que: 
 

 “Sitte define as estruturas específicas que conferem a uma paisagem construída tridimensional 
suas qualidades visuais e cinestésicas”. 

 
É esta cinestesia que transforma o lugar público num espaço social que propõe uma integração 
harmoniosa entre cidadão, paisagem e lugar edificado propiciando uma situação ideal para o 
desenvolvimento de atividades sociais e identificação com a memória da cidade. 
 
Sitte dedica seu trabalho principalmente às praças e à sua morfologia como estudo de caso que 
segundo Arantes (1993, p.100 –101) “desempenhou um papel central por ser antes de tudo um lugar 
público capaz de conjugar interioridade e exterioridade, ao mesmo tempo aberto e fechado.” 
 
O lugar público extende-se também a configuração das ruas de pedestres que oferecem um espaço 
destinado inicialmente ao comércio, mas que supera estas limitações através da enorme gama de 
atividades que são desenvolvidas, criando um ambiente transitório entre praça e rua. Portanto é 
possível transpor os princípios de Sitte para estes espaços que configuram morfologicamente a rua e 



socialmente a praça, apontando para uma releitura do seu estudo em um ambiente que atualmente é de 
grande importância para a Paisagem urbana nas cidades de médio porte. 
 
A configuração mais próxima das Ruas de Pedestres ou calçadões que sobreviveram até os dias de 
hoje são as passagens cobertas européias, fonte de conhecimento para que possa analisar e discutir os 
centros comerciais contemporâneos. 
 
Infelizmente existe uma grande preocupação do capital privado em investir em espaços fechados 
conforme Sitte já havia relatado em seu estudo, como os Shoppings Centers que são ambientes 
capitalistas que sufocam o convívio social através de sua atividade estritamente consumista com os 
apelos das vitrines das butiques e o isolamento completo com a cidade. O Shopping é um complexo 
fechado em si mesmo que não permite interação do interno com o externo, cujos usuários se 
individualizam numa caminhada determinada com objetivo de compra acima de qualquer coisa. Não 
se pode comparar a morfologia destes espaços com as galerias ou as ruas de pedestres que acolhem de 
forma democrática todo tipo de pessoa, independente da classe social oferecendo um espaço público 
que ao mesmo tempo é praça, comércio, calçada e uma extensão da sala de estar, porém ao ar livre. 
 
Devido aos grandes investimentos e o capitalismo atual os calçadões, principalmente no Brasil, estão 
degradados desta forma, colocados à margem de uma política de revitalização com exceção de 
algumas grandes capitais que estão realizando políticas de renovação do centro da cidade. A 
marginalização destes espaços que devem ter como proposta um convívio democrático e uma gama 
ampla de atividades sociais, geram principalmente após o horário comercial, o medo e o 
desenvolvimento de atividades ilícitas como a prostituição, expulsando a Habitação do Centro e 
conseqüentemente gerando a morte noturna. 
 
O Centro da Cidade é a referência não só para o morador local, mas também para quem chega a cidade 
pela primeira vez, sendo muito importante a revitalização urbana que qualifica a imagem da cidade 
como um todo. Logicamente que a preocupação pontual com o Centro e o abandono do resto da cidade 
seria uma atitude no mínimo hipócrita, maquiando esta imagem. A proposta não é esta, mas a 
discussão volta-se para reverter o processo de desenvolvimento dos bairros de classe média – alta para 
a concentração de esforços num espaço que toda a população possa usufruir e não uma parcela 
privilegiada que destina seu lazer num ambiente semiprivado e fechado como os Shoppings Centers. 
 
A necessidade de valorização do Centro, como identificador da cidade, gerador de empregos e lucros 
através do comércio e prestação de serviços, é imprescindível para a revitalização integral destas áreas, 
históricas ou não, com objetivo de configurar um espaço democrático e social reativando “as 
memórias, reconhecidas em sua pluralidade, permitindo que as cidades garantam os laços de 
identidade de seus habitantes e ampliem os espaços de cidadania”.(LEMOS, 1981 apud MELO, 1998 
p.8).  
 
 
2.0 – METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa visa identificar intervenções realizadas na área central da cidade de Bauru, interior 
paulista, com a intenção de requalificar a paisagem urbana, atualmente muito degradada, 
concentrando-se no Calçadão da Rua Batista de Carvalho: 
 
Primeira Etapa: Identificar intervenções que estão sendo realizadas no centro da cidade de Bauru 
para a contribuição efetiva da melhoria da paisagem urbana. 
 
Segunda Etapa: Coletar alguns exemplos de Revitalização de Fachadas para que se possa analisar as 
transformações que foram feitas e que continuam durante o ano de 2004. 

 
 
 

 



3.0- CALÇADÕES BRASILEIROS 
 
Assim como aconteceu em meados dos anos 60 na Europa volta-se uma política de criação de lugares 
públicos devido à degradação dos centros urbanos brasileiros que com o aumento do trânsito 
motorizado e do comércio geram um grande conflito entre veículos e pedestres. 
 
Implantados nos anos 70 com a finalidade de assegurar condições de fluidez, segurança e 
tranqüilidade ao tráfego de pedestres e estimular o uso do Centro como lugar de entretenimento, 
comércio e serviços, os calçadões são espaços equipados com mobiliário específico, em algumas 
cidades com postes, luminárias, bancos e lixeiras com design exclusivo e geralmente piso à base de 
placas de granito e mosaico português. 
 
Conforme Simões (1994, p.69), é uma tendência que: 
 

 "[...] tais projetos se fortaleçam visando cada vez mais a melhoria da qualidade da vida urbana 
– aliando à recuperação ambiental e paisagística, a restauração de patrimônio cultural – numa 
proposta mais participativa, na qual desde o cidadão comum até o empresário são envolvidos 
no processo". 

 
O primeiro calçadão surgiu com a transformação da Rua XV de Novembro na cidade de Curitiba, cuja 
origem remonta ao século XIX iluminada por lampiões e constituída apenas por três quadras. No 
início do século XX instalou-se comerciantes tradicionais tornando-se endereço de modistas, alfaiates, 
joalheiros, confeitarias e até Hotéis. 

 
Com o desenvolvimento natural do Centro, em 1920, foram construídos os primeiros prédios que 
abrigariam as salas de projeção futuramente. Até 1972, esta rua era a passagem central de várias linhas 
de ônibus no sentido leste/oeste e também endereço de footing. A partir de 1972 os veículos 
motorizados deram passagem aos pedestres, sendo que alguns casarões deram origem a edifícios, 
tornando a Rua das Flores, um eixo comercial que abriga atividades como o passeio, a contemplação e 
o lazer. 
 
Ultimamente foi um dos primeiros calçadões a passar pela Revitalização, conservando as fachadas e 
limitando a publicidade das lojas, reativando a memória dos curitibanos e servindo de exemplo para a 
renovação de centros de outras cidades brasileiras. 
 
Outro calçadão concebido aproximadamente na mesma época foi o Calçadão da Rua Sete de Setembro 
em Belo Horizonte no estado das Minas Gerais, com o entorno de prédios de grande porte destinado 
mais a prestação de serviços do que ao comércio popular, local principalmente adotado por Bancos. 

 
Os calçadões brasileiros geralmente foram concebidos em ruas centrais onde a vocação comercial já 
estava estabelecida e simultaneamente era eixo viário, principalmente passagem de ônibus e 
configurada como rua central de importante movimento. 
  
O QUAPÁ (Quadro de Paisagismo do Brasil) instituído na FAU - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo – USP fez um levantamento das áreas verdes em trinta grandes cidades brasileiras 
catalogando praças, largos, canteiros centrais e também calçadões com o objetivo de formar um banco 
de dados que fosse base de informações para o desenvolvimento de trabalhos nestas áreas.  
 
Foram registrados 12 calçadões, sendo que algumas cidades, como o Rio de Janeiro contam com mais 
de um espaço deste tipo na cidade. É uma realidade ainda pequena, no Brasil, sendo que a maioria 
destes calçadões teve a sua origem na década de 80.  
Devido ao levantamento feito pelo QUAPA é necessário esclarecer que a palavra calçadão no contexto 
deste trabalho se resume a uma passagem de pedestres com forte entorno comercial e de prestação de 
serviços excluindo deste recorte os espaços beira-mar que são alargamento da calçada. 

 
 



3.1- Caracterização do Objeto de Estudo -  Calçadão da Rua Batista de Carvalho - Bauru 
 
A partir dos anos 80, a preocupação com a deterioração das áreas centrais é comum nas cidades 
brasileiras de porte médio. Surgem várias parcerias entre poder público e sociedade civil visando 
reverter o processo de degradação desta importante região da cidade.Conforme SIMÔES (1994: p.69), 
é uma tendência que "tais projetos se fortaleçam visando cada vez mais a melhoria da qualidade da 
vida urbana – aliando à recuperação ambiental e paisagística, a restauração de patrimônio cultural – 
numa proposta mais participativa, na qual desde o cidadão comum até o empresário são envolvidos 
no processo".Entre os principais fatores que vieram a influenciar esta deterioração, podemos citar 
principalmente a implantação dos Shoppings Centers, como também o aparecimento de novos centros 
de bairro e de galerias com lojas de padrão mais elevado. As  galerias situadas em áreas mais nobres 
das cidades, onde se localiza o público consumidor desses produtos, aliam a facilidade de 
estacionamento, além de proporcionar maior segurança e conforto, com o oferecimento de áreas 
cobertas e climatizadas. 
 
No caso de Bauru, isso começa a ocorrer no final da década de 80, com a inauguração do Bauru 
Shopping e a expansão da área comercial ao longo dos corredores de tráfego, que ligam a área central 
aos bairros residenciais, especialmente na zona sul. Em um primeiro momento, destacou-se a Av. 
Duque de Caxias, hoje mais deteriorada devido ao grande fluxo de automóveis e de ônibus.Na 
seqüência, o comércio expandiu-se pelas ruas transversais, em direção aos Altos da Cidade, 
culminando com o apogeu da Av. Getúlio Vargas, no final dos anos 90. O comércio continua a existir 
na área central, ocorrendo, entretanto, uma alteração na tipologia das lojas, com a presença de um 
comércio mais popular, destacando-se as lojas de “1.99”, e informal, com o crescimento do número de 
camelôs. "As atividades profissionais que exercem na rua denotam a estratégia de sobrevivência que 
encontraram para superar a crise econômica", segundo Simões (1994, p.36) e, nesse sentido, "... o 
centro acaba sendo um dos locais menos segregados da cidade, onde todos convivem 
democraticamente”. 
 
Desde então, a questão mais preocupante relacionada às áreas centrais é a falta de uso noturno, 
provocando o esvaziamento de seu espaço público. A principal razão é que as residências foram 
transformadas em estabelecimentos comerciais e muitos apartamentos tornaram-se escritórios, ou 
então permanecem vazios, devido à dificuldade de locação em razão do barulho, da falta de 
estacionamento e, acima de tudo, da falta de segurança. Jacobs (2000, p. 35) diz que "... uma rua 
movimentada consegue garantir a segurança; uma rua deserta, não..." pois "devem existir olhos para 
a rua, os olhos daqueles que podem chamar de proprietários naturais da rua”.E afirma que o 
requisito básico da segurança "... é um número substancial de estabelecimentos e outros locais 
públicos dispostos ao longo das calçadas... que, sobretudo sejam utilizados de noite." É interessante 
notar que a falta de moradias é a causa e a conseqüência da falta de segurança, sendo essa  uma das 
questões que a Prefeitura Municipal pretende estudar. Na parte baixa da área central a situação se 
agrava devido ao bloqueio da linha férrea e ao estado de abandono em que se encontram as instalações 
da ferrovia (estação, escritórios, oficinas). 
 
Em 1991 teve início um movimento pela implantação do calçadão da Rua Batista de Carvalho, devido 
ao grande fluxo de pedestres, incompatível com a largura de suas calçadas. Aos sábados e na época do 
Natal, o movimento de pedestres era muito intenso, sendo necessário bloquear o trânsito de veículos. 
Essa situação serviu como teste para sua transformação em calçadão, a exemplo do que já vinha 
ocorrendo em outras cidades. 
 
Os primeiros calçadões foram introduzidos nos Estados Unidos no início da década de 60, em áreas 
centrais de cidades médias, conforme Macedo (1999 p.73). “Com o aumento do conflito 
pedestres/veículos, decorrente da mundialização do uso do automóvel, o calçadão é adotado nos mais 
diferentes países”.No Brasil, o calçadão foi introduzido em 1972, em Curitiba, "... que pedestrianiza 
sua principal artéria comercial, a Rua XV de Novembro... o exemplo é rapidamente seguido pelo país 
e um grande número de calçadões é construído nas áreas centrais de cidades dos mais variados 
portes”. 



 
 

Figura 01 e 02: Rua Batista de Carvalho nos finais de semana e Natal 
  
Em Bauru, em 1992, foi implantado nos quarteirões de 1 a 7 da Batista de Carvalho. Um Convênio 
feito entre a Prefeitura e a Associação dos Empresários do Calçadão permite a cobrança de taxas que 
são revertidas na manutenção e na segurança da área, evitando a deterioração que constatamos em 
calçadões de outras cidades. Com o objetivo de transformar o Calçadão em local de encontro e de 
lazer para a população de Bauru, além de atrair outros usuários de cidades da região, foi criada uma 
Comissão composta por membros de entidades representativas do comércio (Sincomércio, Aciba, 
AEC), comerciantes e poder público para viabilizar, algumas ações e benfeitorias como: limpeza, 
segurança, acessibilidade universal, iluminação e fiscalização de som de camelôs. 
Segue algumas fotos da época em que o calçadão da Rua Batista de Carvalho foi implantado: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 03 e 04: Implantação do Calçadão em 1992. 

 
Em 1999, foi organizado um Workshop, pela Unesp, Prefeitura e Sincomércio, com a finalidade de 
discutir o Centro e propor ações a curto, médias e longo prazo. Durante o Workshop evidenciou-se a 
importância desta parceria e o envolvimento dos comerciantes para a solução dos problemas 
detectados. A participação da arquiteta Regina Meyer, contando a experiência em São Paulo, com a 
“Viva o Centro", foi fundamental para o sucesso do evento, que contou com a presença de mais de 200 
pessoas. Os grupos temáticos levantaram os conflitos existentes e elaboraram recomendações que, aos 
poucos, estão sendo viabilizadas. Conforme a Memória do Evento (1999), os temas dos grupos foram: 
Mobilidade/ Acessibilidade, Gestão e Uso do Espaço público, Questões Sociais, Requalificação da 
Área Central, e Melhorias do Calçadão. 
 



4.0 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS BRASILEIRAS 
 
Segundo MELO (1998, p.35) é “impossível tratar da recuperação ou reabilitação de áreas urbanas 
sem considerar as condicionantes da dinâmica urbana abordadas pelo planejamento urbano.”  
 
Camillo Sitte, no século XIX, mudaria o conceito das teorias urbanísticas principalmente após o 
questionamento do modernismo, cujas soluções dos problemas eram procuradas na literatura dos 
antigos urbanistas. Neste momento o reconhecimento da obra de Sitte foi maior que na época em que 
foi publicado o seu livro em 1909. Desta forma seus princípios poderiam ser utilizados como subsídio 
para as intervenções nas cidades contemporâneas, tanto na criação de novos bairros como na 
requalificação de espaços existentes. 
 
A partir da década de 60, a política de conservação passa a fundamentar grupos de edifícios, que 
Cullen (1983) define como: 

 
 “[...] a atmosfera geral conformada sobre a paisagem pelos elementos que a compõem, não 
julgando seus valores, porém relacionando-se diretamente com a imagem da cidade”. 

 
Desta forma, a revitalização pode ser compreendida como um processo que envolve aspectos físicos 
no que tange a renovação e econômicos pelo uso dos edifícios e espaços. 
Entretanto verifica-se uma tendência de recuperação da imagem das cidades de grande e médio porte 
no Brasil seja como atração de investimentos, pelo elo cidades históricas-turismo, seja como forma de 
restabelecer a imagem de administrações políticas perante a uma realidade degradativa. 
 
No Brasil, o período que se inicia a preocupação com a revitalização compreende a década de 60 e 70 
onde se viu uma mudança mundial de valoração, expandindo o conceito de preservação de um 
monumento isolado para a proteção de verdadeiros núcleos urbanos. Segue-se a Carta de Atenas que 
solicita uma vida útil a sociedade, gerando uma nova função social, ou seja, é permitida a adaptação de 
novos usos e programas, possibilitando a visibilidade de intervenções segundo registros do tempo na 
contínua linha histórica. 
 
Algumas propostas como em Salvador não chegaram ao verdadeiro conceito de revitalização, ou seja, 
os investimentos governamentais aliam-se as exigências empresariais e turísticas voltando o espaço 
público para a elite e excluindo os grupos sociais não dominantes. 
 
Os edifícios e os espaços públicos carregam valor semântico, de significação para a cidade permitindo 
a sua leitura e identificação de suas características sócio-culturais. Ao mesmo tempo, o espaço urbano 
contemporâneo é fragmentado, onde cotidianamente convivem práticas sociais e experiências muito 
diferenciadas, nem sempre decodificáveis fisicamente. 
 
A grande questão, sobretudo na América Latina é discutir como operacionalizar o programa de 
Revitalização, envolvendo instituições, profissionais da cidade, técnicos e comunidade segundo uma 
conservação integrada e democrática. 
 
Existe uma concentração de esforços em subsidiar e pesquisar a Revitalização e principalmente a 
conservação do patrimônio histórico, brasileiros ou estrangeiros vinculados a UNESCO. Estas atitudes 
são de importância fundamental e urgente para a preservação da memória da Humanidade. Todavia, 
assim como Sitte olhou para a microescala, este trabalho têm como objetivo de estudo a revitalização 
do centro “não histórico”, pois se verifica que os desconhecidos centros urbanos de cidades de médio e 
pequeno porte das cidades brasileiras estão em estado lastimável. 
 
4.1- Intervenções pontuais na Revitalização do Centro da Cidade. 
 
A área de estudo limita-se pelo perímetro do polígono formado pela Avenida Rodrigues Alves até a 
Rua Primeiro de Agosto e da Rua Araújo Leite até a Praça Machado de Melo, na cidade de Bauru. 



Dentro desta área foram selecionadas algumas intervenções significativas que realmente propiciaram 
mudanças no cotidiano da área central da cidade.A seguir serão citadas algumas destas reformas: 
 
• Melhorias no transporte coletivo: com a implantação da primeira etapa da nova modelagem 
e sistema de vans destinado aos deficientes. 
 
• Ampliação e padronização das calçadas: nas transversais do calçadão, assim como 
arborização, obra executada na Rua Rio Branco. 
 
• Sinalização para pedestres: nos cruzamentos do calçadão e Av. Rodrigues Alves. 
 
• Regulamentação da atividade dos ambulantes e camelôs: Esse trabalho foi desenvolvido 
durante dois anos através de ampla discussão com a categoria e os comerciantes até a aprovação da lei 
em 2001 e sua implantação em 2002 promovendo a desobstrução das calçadas e liberação das 
fachadas das lojas. 
 
• Aproveitamento do prédio da antiga Estação da RFFSA. Foi feito estudo para implantação 
da sede da Prefeitura Municipal no prédio da antiga estação. No entanto surgiu a oportunidade de sua 
transformação em um shopping de entretenimento que está sendo viabilizado através de negociações 
entre RFFSA, Sindicato dos Ferroviários e o empreendedor. 
• Regulamentação da publicidade visando a despoluição visual através de legislação já 
aprovada que também estabelece regras para colocação de mesas na calçada, som nas lojas e 
distribuição de panfletos. 
 
• Melhoria da sinalização, com a implantação de um Sistema de Identificação das Vias e 
Logradouros Públicos e Sinalização Turística cujo processo de licitação já está em andamento. 
 
• Melhoria do mobiliário urbano com a instalação, em breve, pela EMDURB, de novos 
abrigos de ônibus e lixeiras. 
 
• Incentivo à reforma das fachadas, tendo em vista questões estéticas e de segurança. A 
primeira experiência, feita em 2001, em parceria com empresas de pinturas, toldo, letreiro e 
iluminação permitiu a reforma de dois prédios localizados na Av. Rodrigues Alves, quarteirão 9, 
esquina com a Rua Rio Branco. Esta reforma demonstrou a possibilidade de melhoria no visual da 
loja, com tratamento de fachada muito mais barato que os painéis metálicos comuns na área central, 
além do perigo que essas estruturas representam porque não recebem qualquer manutenção e correm 
risco de cair sobre os pedestres. Em seguida ocorreram algumas iniciativas isoladas de proprietários ou 
lojistas com pinturas que destacaram a arquitetura característica da área central. 
 
No entanto, para que ocorresse uma mudança mais significativa, foi estudada a possibilidade do 
incentivo fiscal, sendo aprovada lei nesse sentido: o valor gasto com a reforma da fachada, desde que 
atendendo aos novos parâmetros, poderá ser abatido até o limite de 50% do IPTU dos exercícios de 
2003 e 2004. A adesão foi muito boa, pois só nesses seis meses foram apresentados mais de cem 
pedidos de reforma, muitos deles já em execução.  
 
4.2 – Experiências de Projetos de Revitalização de Fachadas da Área Central da Cidade 
 
As várias intervenções trouxeram inúmeras benfeitorias em relação à situação anterior.  
É claro que a situação ideal ainda não foi almejada já que várias melhorias são de médio e longo 
prazo.Entretanto será discutido o item 2.9, que cita o incentivo à reforma das fachadas do polígono 
central da cidade. 
 
 Apesar da polêmica gerada com a resistência dos comerciantes, o resultado começa a aparecer com 
projetos de fachada pontuados na malha central, porém em outros locais como a Quadra 01 é possível 
observar várias obras executadas, que nos fornece uma amostragem do que será a aplicação da Lei 



4951/2002.Houve um acréscimo de idéias no momento em que os próprios comerciantes se 
convenceram da importância do arquiteto numa intervenção deste porte, ou seja, substituir a obrigação 
do cumprimento de uma nova lei por uma motivação, que se tornou conjunta e contagiante e que se 
transformou em fachadas renovadas e integradas, dentro dos limites financeiros de cada contribuinte. 
 
A seguir serão discutidos alguns exemplos de reformas de fachada com características diversas que já 
foram executados dentro dos parâmetros da lei atendendo as necessidades de cada lojista, respeitando 
a integração entre arquiteto e cliente. 
 
A reforma das três lojas citadas acima é um dos exemplos que mostra a possibilidade de revitalizar o 
edifício junto aos ideais e as características personalizadas de cada loja, integrando de forma 
harmônica o conjunto na paisagem. 
Antigamente as lojas apresentavam o lambril metálico avançando sobre a calçada, todos em péssimas 
condições, sem manutenção alguma. Graças à motivação dos proprietários em reformar as lojas, e 
devido ao fato de ser uma das primeiras lojas a contratar um projeto de revitalização de fachada, a 
quadra 01 se viu motivada a acompanhar o movimento de transformação. 
 

 
 

Figuras 05 e 06: Lojas Só Calças, Pat Magazine e Opção Modas antes e após a reforma. 
 

Um fato interessante é a motivação que surge com o desenvolvimento de intervenções pontuais na 
paisagem urbana estimulando um número crescente de revitalizações, como foi o caso da Quadra 01 
do Calçadão da Rua Batista de Carvalho, concentrando um grande número de reformas num curto 
espaço de tempo. 
 

 
Figura 07: Reforma das fachadas da Quadra 1. 



Esta loja, localizada na quadra 06 do calçadão, tinha um lambril metálico de grandes proporções 
fechando o pavimento superior, vedando as aberturas do depósito de produtos. No momento em que se 
retirou a fachada, deparamos com o problema da insolação sobre os produtos, principalmente porque 
havia vasos de plantas para comercialização na entrada da loja. Foi feito um remanejamento dos 
produtos em exposição e colocado um toldo em forma de touca ocupando o comprimento total do 
prédio, com objetivo de abrandar a entrada no sol no recinto. 
 

 
Figuras 08 e 09: Loja 1.99 & Company na suas etapas de transformação. 

 
O edifício abaixo é mais recente, sem nenhum tratamento na fachada. Com a retirada do 
lambril que vedava as janelas foi necessário criar um elemento que incorporasse ao edifício, 
criando uma volumetria e ao mesmo tempo disfarçando o aspecto do vitrô. 

 
Figura 10: Loja 1.99& Company após a reforma com os detalhes das janelas 

 
A loja abaixo localizada na quadra 3 do calçadão tinha uma proposta diferente de reforma. A idéia foi 
trazer maior comunicação entre o interior e o exterior do edifício através da vitrine e da porta de vidro. 
Como o edifício encontrava-se em condições precárias, atrás da caixa metálica não havia paredes, 
portanto foi necessário encomendar uma viga metálica para complementar a alvenaria. Este processo 
exigiu o fechamento da loja por cinco dias seguidos, já que no contexto da revitalização da fachada, o 
lojista decidiu trocar o piso interno e refazer o layout assim como a pintura e a colocação de sancas de 
gesso no interior da loja. 
 



 
 

Figuras 11,12 e 13: Loja Algodão Doce em seus estágios de reforma. 
 
 

5.0 -CONCLUSÃO 

O problema da Revitalização e da renovação de centros urbanos não deve ser exclusividade das 
cidades históricas apenas. A partir deste estudo e das análises comparativas entre as ruas de pedestres 
na Europa e no Brasil foi possível verificar que a base das necessidades humanas de se encontrar em 
espaços públicos para comprar, contemplar, passear e principalmente se encontrar não só desperta o 
investimento para a cidade, mas sociabiliza toda uma população num espaço democrático reativando a 
memória de identificação com o passado sem estar preso nele. 

A análise dos resultados obtidos nesta primeira etapa do Programa de Revitalização da Área Central 
demonstra claramente a importância do envolvimento da comunidade nas ações promovidas pelo 
poder público e a necessidade de parceria com a iniciativa privada para  sua viabilização, porque nem 
sempre os recursos disponíveis são suficientes, pois estão priorizados para atender as demandas da 
periferia mais carente. 

No entanto, é importante observar que a área central é o espaço mais democrático da cidade, pois é 
utilizado por toda a população, em especial a mais pobre, para as compras, circulação ou trabalho. É 
um local privilegiado dentro da malha urbana pela sua acessibilidade e disponibilidade de infra-
estrutura instalada e também onde se situa o principal patrimônio cultural da cidade. 

No polígono definido como Área Central encontram-se quatorze prédios tombados ou em processo de 
tombamento, sendo possível, através deles, fazer um resgate da nossa história. A retirada das fachadas 
metálicas, além de trazer mais segurança aos pedestres, está fazendo surgir a arquitetura característica 
do apogeu da ferrovia na cidade. 

A atenção com a área central traz benefícios para toda a cidade, em especial Bauru, que sendo pólo 
comercial atrai consumidores de cidades localizadas num raio de 100 km e tem sua imagem projetada 
a partir da área central, Av. Rodrigues Alves e Calçadão. 

As entidades representativas do comércio, em especial o Sincomércio, têm papel fundamental na 
viabilização de muitas ações. Ao mesmo tempo em que cobram do poder público, não se furtam em 
participar com parcerias nos investimentos necessários, na difusão dos programas e na conscientização 
dos comerciantes. É através dessa representatividade que se garante a sustentação e continuidade das 
ações, mesmo com as alterações de governo. 

Pode-se concluir que a revitalização deve ser pensada em sua totalidade num plano integral que 
estabelecerá as relações entre os elementos que compõem o centro urbano e conseqüentemente 
hierarquizando estes espaços criando um ambiente pitoresco que corresponda não só as necessidades 
funcionais da cidade, mas que seja artística e orgânica como a cidade é: um organismo vivo. A 
revitalização do calçadão num primeiro momento desembocará em uma intervenção muito mais ampla 
que envolve o centro da cidade como um todo devendo repensar o sistema viário adjacente, placas de 
sinalização, mobiliário e equipamento urbano e requalificação de edifícios abandonados. 
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