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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo examinar as transformações e usos urbanos de 

um recorte espacial do centro do município de Ribeirão Preto, popularmente 

denominado como “Baixada”. Percebe-se que historicamente essa área tem 

passado por um processo de refuncionalização, que se liga, diretamente, às 

transformações na estrutura urbana da cidade. Assim, por meio da apreensão da 

paisagem foi possível apreender três períodos que acomodam as principais 

formações e transformações desta área do centro de Ribeirão Preto. Foi possível 

apreender, também, que na atualidade, uma nova combinação de elementos indica 

a gestação de uma ressignificação cultural da área em estudo. Essa nova 

refuncionalização faz com que esse importante espaço histórico da cidade, por meio 

da ocupação cultural abra a perspectiva de retomada da ideia de espaço público, tão 

rara e fundamental à sociedade contemporânea. 

 

INTRODUÇÃO 

Assim, a paisagem da “Baixada” revela-se como um híbrido, resultado da 

acumulação do tempo e da realização da sociedade em uma base material, que ora 

se mantém, ora se modifica, fornecendo explicações sobre a história deste lugar. 

A presença de algumas formas na “Baixada” do centro de Ribeirão Preto possibilita 

a apreensão de determinadas composições sociais, jurídicas, políticas e 

econômicas, auxiliando na identificação das principais variáveis na construção e 

transformação deste tecido urbano. 

OBJETIVO 

Tendo como recorte espacial a área do centro do município de Ribeirão Preto, 

popularmente denominada de “Baixada” como objeto de estudo é possível perceber, 

de imediato, um processo significativo de transformação desse espaço da cidade, ao 

longo dos anos. 

Nesta perspectiva, toma-se a “paisagem” como categoria de análise desta 

realidade socioespacial específica, entendendo-a como um conjunto de objetos 

sociais, fruto do trabalho humano, que revela ações passadas. Assim, a paisagem é 

tida como uma forma-conteúdo que altera-se, em acordo, com o estágio da 

sociedade. 

 



METODOLOGIA 

Neste trabalho, parte-se do entendimento do espaço como uma instância da 

sociedade, composta por objetos e ações. Esses objetos e ações apresentam uma 

forma, aspecto visível; possuem uma função, que é a atividade esperada de uma 

forma, pessoa, instituição ou coisa; e são elementos que compõem a estrutura social 

(totalidade). Esses elementos do espaço são regidos por um processo, isto é, por 

ações contínuas em direção a um resultado qualquer. Assim, a combinação desses 

elementos (forma, função, estrutura e processo), expressa uma determinada 

organização espacial, que se mantém até que deixa de ser eficaz, dando início a um 

novo período. 

Nesse sentido, ao periodizar o espaço estamos reconhecendo a estrutura que o 

mantém funcionando de uma determinada maneira, durante um certo tempo. Por 

isso, quando falamos em análise espacial é importante agregar ao estudo o valor 

temporal. Milton Santos (1985, p.54) afirma: 

 [...] o tempo (processo) é uma propriedade fundamental na relação entre forma, função e 

estrutura, pois é ele que indica o movimento do passado ao presente. Cada forma sobre a 

paisagem é criada como resposta a certas necessidades ou funções do presente. 

 

Nessa investigação, a paisagem é o ponto de partida e fio condutor da leitura da 

“Baixada” do centro de Ribeirão Preto, já que é o elemento espacial mais imediato e, 

aparece como uma acumulação de formas que  revela o processo social. Milton 

Santos (1978 p.2) ilustra esse conceito: 

Uma região produtora de algodão, de café ou de trigo. Uma paisagem urbana ou uma 

cidade de tipo europeu ou de tipo americano. Um centro urbano de negócios e as 

diferentes periferias urbanas. Tudo isto são paisagens, formas mais ou menos duráveis. 

O seu traço comum é sua combinação de objetos naturais e de objetos fabricados, isto 

é, objetos sociais, e ser o resultado da acumulação da atividade de muitas gerações. 

 

A paisagem tem a dinâmica como uma de suas principais características. Cada vez 

que a sociedade passa por um processo de mudanças, a economia, as relações 

sociais e políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados assim como 

acontece em relação ao espaço e a paisagem, que se transformam para se adaptar 

às novas necessidades da sociedade (SANTOS, 1972 p.3). Para compreender de 

uma outra forma, segundo Milton Santos (1988 p.74): 



“A paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um resultado de 

adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do trabalho, das 

técnicas. [...] Não faz mal repetir: suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, 

a paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de 

tempos históricos representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de 

construir o espaço.” 

 

Assim, por meio da apreensão da paisagem e, mais especificamente, dos 

elementos explicativos da paisagem, isto é forma, função, estrutura e processo foi 

possível apreender quatro períodos que acomodam as principais formações e 

transformações da paisagem da “Baixada” do centro de Ribeirão Preto. Nesse 

sentido, o reconhecimento dessas periodizações pautou-se na presença de formas-

conteúdo estruturantes desse espaço da cidade.  

Desse ângulo, o primeiro momento acontece sob os impulsos da economia 

cafeeira, e tem a Estação Mogiana como elemento definidor da configuração da 

“Baixada”. O segundo relaciona-se, diretamente, ao processo de industrialização da 

cidade e a implantação da Companhia Antártica e da Cervejaria Paulista redefinem o 

significado deste espaço.  Já o terceiro período inicia-se com a entrada da cidade 

num novo ciclo econômico, início da sua configuração como capital do agronegócio. 

Nesse momento, a desativação da Estação Mogiana e a implantação, alguns anos 

mais tarde, do Terminal Rodoviário e do Terminal urbano Antônio Achê produzem 

uma significativa refuncionalização da “Baixada”. Nos dias atuais, é possível verificar 

uma nova configuração em andamento, com a ressignificação cultural de alguns 

edifícios históricos, o que conformaria o quarto período. Vale ressaltar que todos 

esses períodos identificados, neste trabalho, afetaram não só o recorte espacial em 

estudo, mas produziram transformações significativas no tecido urbano como um 

todo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

ESTAÇÃO MOGIANA – FORMAÇÃO INICIAL DA “BAIXADA” (1863 – 1929) 

A cidade de Ribeirão Preto fundada no final do século XIX, torna-se um importante 

centro urbano, a partir de 1870, com o início das plantações de café e a 

consequente implantação de infraestrutura, que viabilizou o escoamento de sua 

intensa produção cafeeira. 

 



 

No entanto, mesmo com a presença da estrada de ferro na cidade, desde 1883, foi 

em 1885, com a relocação da estação – antes implantada provisoriamente no bairro, 

hoje, denominado Vila Virgínia – para a Rua do Comércio (atual Rua General 

Osório), que a estrada de ferro passa a atuar como estrutura fundamental na 

condição paisagística da atual “Baixada”. Alguns dos resultados dessa implantação, 

por exemplo, foram obras de drenagem e retificação do córrego Ribeirão Preto, a 

construção da praça Francisco Schmidt e a constituição da Av. Jerônimo Gonçalves 

e Rua José Bonifácio. 

A presença da estação motivou um intenso fluxo de pessoas e mercadorias, 

estimulando um progressivo crescimento das atividades comerciais do centro. Nesse 

período a baixada desenvolvia um importante papel econômico voltado ao comércio. 

Essa área se tornou atrativa para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

sistema da estrada de ferro. Depósitos para a comercialização e negociação de 

verduras, algodão e café. Hotéis e hospedarias para acomodação de viajantes. 

Armazéns e empórios, geralmente de propriedade de imigrantes,  que muitas vezes 

abrigava, também, a residência do proprietário no mesmo edifício. A respeito da rua 

José Bonifácio, localizada na baixada, Eder Donizete da Silva (1998, p.59) afirma: 

[...] seguramente que este período foi o de maior importância na constituição espacial da 

Rua José Bonifácio, pois os edifícios de maior importância foram construídos e a rua 

tomou sua forma urbana, elegendo sua principal característica e determinando sua 

vocação: o comércio. 

 

Por meio dos retirantes mineiros ou do interior paulista, a arquitetura da primeira 

parte desse período tem essa fonte de influência, com pouco o que dizer com 

relação a fachada. Assim são implantados os comércios de bens de consumo, 

muitas vezes, como já dito, com uma parcela da construção destinada à família do 

proprietário.  Em uma segunda fase os edifícios começam a ser mais ornamentados, 

em estilo eclético ou Art Nouveau (SILVA 1998, p.155). Os usos também são 

ampliados por pensões, hospedarias, hotéis, armazéns, casa mais elaboradas 

arquitetonicamente, que atendem as novas camadas sociais que surgiam. 

Estruturas representativas da baixada são constituídas nesse período, como 

mercado municipal - elemento que potencializa a configuração de um comércio 

popular para a área – a Indústria Antártica, em 1911 e, em 1914 a Cervejaria 



Paulista, que compõe um quadro social composto por operários e atividades que 

atendiam a necessidade desses sujeitos. 

Dentro desse período a espacialidade da baixada é praticamente concluída com a 

configuração de suas ruas e quadras similar a configuração que encontramos 

atualmente.  

INDUSTRIAS CERVEJEIRAS – A COLABORAÇÃO ECONÔMICA INDUSTRIAL 

EM MEIO A CRISE (1929 – 1960) 

Mesmo com a crise do café, em 1929, Ribeirão Preto conseguiu se manter como 

uma das regiões mais produtivas do Estado de São Paulo. A ampliação de uma 

agricultura diversificada e o direcionamento do capital acumulado para o setor 

industrial e da construção civil diminuíram a intensidade do impacto da crise. Essa 

mudança da economia reflete as atividades urbanas, com o aumento  

da população e o aumento de empregos na área urbana, graças a estabilidade 

financeira da cidade perante uma crise nacional (SILVA 1998, p.126). 

Nesta época acontece a setorização do que antes era conhecida como toda a área 

comercial de Ribeirão Preto. Ozório Calil Junior (2003, p.86) identifica dois vetores: 

O setor da Praça XV de novembro e o setor da Estação Mogiana (Baixada), que se 

caracterizaram por seus usos específicos. Enquanto o setor da praça era 

considerado o setor nobre, que abrigava a administração municipal, o judiciário, os 

teatros, a sede dos clubes, e a burguesia agrária e comercial, os locais próximos à 

estação abrigavam indústria,  hotéis, pensões, comércio atacadista, depósitos, 

armazéns, e outras atividades ligadas ao transporte ferroviário. 

Essa diferenciação espacial faz com que o setor da “Baixada” tenha pouco 

crescimento quando comparado ao setor da praça, que recebeu obras como a do 

quarteirão paulista e do edifício Diederichsen, graças ao interesse do capital privado 

em áreas de concentração da elite. A área da estação, por sua vez, que tinha alguns 

estabelecimentos bastante relacionados com a economia cafeeira, teve algumas de 

suas atividades comerciais extintas, porém muitos mudaram ou diversificaram suas 

atividades. Além do potencial comercial que foi estabelecido no período anterior e o 

sua afirmação como caráter popular, que acontece no período pós 1929, as então 

recentes atividades industriais também ajudaram na estabilidade econômica. LANZA 

(2012, p.583) exibe esse cenário: 

[...] a empresa Companhia Electro-Metallurgica Brasileira do engenheiro Flávio de 

Mendonça Uchoa, uma das maiores da cidade em 1928. A indústria dedicava-se à 



fabricação de ferro e aço fundido, laminado, forjado, estampado, possuía um capital 

investido de 6.000:000$000 (seis mil contos de réis) e empregava 100 operários. Outra 

empresa que se destacava naquele ano era a Companhia Cervejaria Paulista, com um 

capital de 3.000:000$000 (três mil contos de réis) e com 205 operários trabalhando na 

produção de cerveja de baixa fermentação, gasosas e guaraná.[...] 

 

As cervejarias Companhia Antarctica e Companhia Cervejaria Paulista, que tinham 

sido implantadas até 1913, continuaram existindo e, em 1928, diversificaram sua 

produção com licores, gasosas, xaropes, vinhos, vinagres e guaranás além da 

cerveja. 

No que se refere às características estilísticas dos edifícios, se as primeiras 

edificações da baixada como reflexo a cultura mineira ou foram concebidas pelos 

partidos estilísticos do Ecletismo e do Art Nouveu, após 1930, o estilo Art Déco 

surge como alternativa para as atividades comerciais e industriais em ascensão. 

Analisando a Rua José Bonifácio Eder Donizete da Silva (1998, p.169) caracteriza: 

Após 1930, as construções da rua passam por uma série de transformações para 

acomodas as novas necessidades urbanas, especialmente a falta de moradia, mas 

também ocorre a ascensão de algumas atividades comerciais entre elas pequenas 

industrias. 

Seus proprietários apresentam-se como destaque, alguns deles continuam a utilizar o 

Ecletismo e o Art Nouveu, mas outros procuram um novo estilo representativo de suas 

conquistas, o Art Déco. Este novo estilo foi o preferido das novas classes comerciais e 

industriais que se afirmaram após a crise de 1929, e junto com os estilos anteriores 

acumularam uma arquitetura complexa e variada na rua José Bonifácio. 

 

Com respeito aos usos na baixada, visto não ser favorecido pelo interesse do 

capital privado, devido ao processo de diferenciação espacial, como já mencionado 

e, uma crise no setor habitacional de pessoas vindas do campo, SILVA (1998, 

p.178) relata que as edificações passam por transformações, principalmente as 

destinadas à hospedagem, pois não tiveram a mesma procura por parte de viajantes 

em busca do Eldorado do café. A partir deste período, passam a ter como clientes 

uma população empobrecida, vinda, na maioria, do campo, à procura de novas 

oportunidades de trabalho, sem recursos e nem local para morar. 

IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RIBEIRÃO PRETO - A 

POPULARIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL (1960 – 2004). 



A partir da década de 1960 é possível perceber uma expansão e popularização de 

toda a área central. O que caracteriza esse período foi o crescimento econômico 

resultante da produção agrícola, estimulado pelo Programa Nacional de Incentivo ao 

Álcool. Com o grande número de novos loteamentos para as camadas de alta renda, 

na direção do vetor sul do município, o comércio, bancos e serviços de luxo 

deslocam-se no mesmo sentido, configurando novos eixos de centralidade.  

Nesta mesma década, a área da Estação sofre grande impacto com a transferência 

do transporte de passageiros para a nova Estação, implantada no vetor leste do 

município, fora da área urbana. Como isso, diversas atividades que mantinham 

vínculos com o transporte ferroviário se transferiram para essa região, assim como 

outras atividades que geravam intenso transporte de mercadorias, com intenção de 

facilitar esse fluxo. Essas transformações só foram possíveis pelo grande 

investimento do Estado de São Paulo em obras rodoviárias em direção ao interior.  

Outro elemento importante na construção de uma nova configuração urbana na 

área em estudo, que também viabilizou-se pelo investimento estadual em obras 

rodoviárias, foi a implantação do Terminal Rodoviário, em 1976, na Avenida 

Jerônimo Gonçalves. Inaugurado como o maior e mais moderno terminal 

rodoviário do interior do Brasil, esse novo edifício traz uma transformação 

significativa no seu entorno imediato, abrangendo a Baixada, que passa a ser, 

gradativamente ocupada  

por pequenos hotéis, bares populares, atraindo algumas territorialidades alternativas 

como prostituição e pequenos comércios de entorpecentes. Esse processo acentua 

a apropriação desse espaço pela crescente população de baixa renda à procura de 

aluguéis baratos, contribuindo para a formação de alguns cortiços. Segundo Ana 

Luisa Miranda (2005, p.61): 

A refuncionalização dessa área [...], constitui uma intensa mudança de uso, efetivando a 

apropriação residencial – sobretudo dos antigos casarões – pela população de baixa 

renda e desenrolando, com isso, um processo de encortiçamento. Quanto ao comércio - 

estabelecido no térreo dos casarões -, afirma-se a tendência popular. Nessa área, 

também ocorre a apropriação por pequenos hotéis e casas de prostituição e suas ruas 

contíguas funcionam, até os dias de hoje, como lugar de exercício dessa prática. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_rodovi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_rodovi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 A implantação do Terminal Urbano de Transporte Coletivo Antônio Achê, em 1982, 

ao lado do mercado municipal, aumentou ainda mais o fluxo de pessoas. Sobre esse 

cenário Eder Donizete Silva (1998, p.224) descreve: 

Todos esses fatores aliados a própria história do usos, mudanças e adaptações sofridas 

pelos prédios da rua, acarretaram uma característica marcante no atual aspecto do local, 

a utilização diurna e noturna. A diurna incrementada por uma vida corrida agitada, pela 

grande quantidade de pessoas que compram ou apenas passam pela rua, utilizando o 

Terminal Urbano e a Estação Rodoviária. A noturna, caracterizada pela prostituição, pela 

marginalidade, aliada agora á atividade homossexual, os travestis, que passam a 

dominar toda a extensão da rua (José Bonifácio), não só apenas no período noturno, 

mas também nos finais de semana, no Sábado à tarde e Domingo, utilizando-se dos 

hotéis, pensões, hospedarias e sobrados para praticarem suas atividades.  

 

Tratando-se dos usos, nos anos de 1970 se concretiza uma tendência que já tinha 

se lançado nos anos anteriores. O caráter econômico comercial ainda é 

predominante, porém a prestação de serviços e o comércio especializado em 

motocicletas ganham importância. Porém, esse tipo de uso traz impactos negativos 

nas edificações. Segundo SILVA (1998, p. 121) as alterações nos edifícios para se 

adaptar a esses novos usos danificam e descaracterizam ainda mais os edifícios 

históricos, com reformas internas e externas ou impulsionam um processo de 

demolições que provocam a perda da representatividade da arquitetura dos períodos 

anteriores. 

A criação do Calçadão, em 1990, também configura um marco na paisagem da 

área central e, segundo Ozório Calil Junior (2003, p.154), foi uma tentativa frustrada 

do governo municipal de reverter o processo de popularização da área: 

Os comerciantes do centro, impressionados com as mudanças que ele vinha sofrendo e 

consequentemente, a perda de seu prestigio, fizeram gestões junto ao Governo 

Municipal para que desenvolvesse alguma ação para tentar reverter esse processo. 

Assim no início dos anos 90, foi implantado o calçadão [...] Essa intervenção que se 

restringiu a um projeto pontual, visando apenas criar maior espaço de circulação de 

pedestre, veio agravar os problemas de circulação de veículos no centro e, por outro 

lado, não conseguiu reverter o processo de popularização do centro. 

 

Esse processo de degradação da paisagem não se dá especificamente devido às 

novas estruturas ali implantadas, mas sobretudo pelo desinteresse da elite por essa 

área, já que essa população de média e alta renda passa a localizar-se no centro 

expandido e nos novos loteamentos fora da área central. Com isso, há desinteresse 



do setor imobiliário e ausência de investimentos pelo poder público local nesta área 

da cidade. Assim, é possível perceber uma popularização da área central como um 

todo, característica que perdura até os dias atuais. 

ESTUDIO KAISER DE CINEMA E MEMORIAL DA CLASSE OPERÁRIA (UGT) - 

RETOMADA CULTURAL (2004 – 2017) 

Entramos, portanto, nesse período como uma configuração espacial da “baixada” 

bastante estigmatizada pela população em contraste com sua importância social e 

econômica nas primeiras décadas, desde a sua formação. Isso acontece porque a 

cidade contemporânea apresenta-se como um espaço-mercadoria desenhado para 

o consumo, atingindo diretamente a configuração do espaço público. Nesse 

processo ruas e praças também são mercantilizados.  

A formação dos chamados novos centros criados pela elite, tendem a substituir os 

centros tradicionais, oferecendo melhor acessibilidade por se localizar nas áreas, 

onde essa população se encontra. Esses novos centros reúnem, segundo Flavio 

Villaça (2003), grandes escritórios, profissionais liberais, estabelecimentos de 

diversão e shopping centers.  Esse centro é a maior concentração – na verdade, a 

única concentração – de empregos, comércio e serviços das classes sociais mais 

abastadas. Enquanto isso, atendendo às camadas populares, o velho centro é 

negligenciado pelo Estado. Nos mapas de uso e ocupação gerados é possível 

confirmar esse posicionamento. Analisando o gabarito, por exemplo, entende-se que 

a área tem poucos edifícios verticais o que aponta falta de interesse do capital 

quando comparado ao vetor sul da própria área central dotada de infraestruturas 

semelhantes. O mapa de ocupação dá uma perspectiva da potencialidade comercial 

presente destinada a usuários específicos. 

No entanto, na contramão desse processo, muito recentemente, observa-se uma 

subversão desta lógica, pela iniciativa da sociedade civil, sobretudo em grandes e 

médias cidades. Segundo observa Raquel Rolnik (2012): 

Recentemente tenho observado que vem se desenvolvendo em São Paulo uma nova 

cultura do uso dos espaços públicos da cidade. Depois de um intenso período de 

valorização do uso dos espaços fechados, que começou com a construção de 

shoppings, nos anos 1970 e viveu sua explosão nos anos 1980 e 1990, parece haver 

agora alguns sinais de um movimento no sentido oposto, de retomada de uso mais 

permanente das ruas, praças e calçadas da cidade. [...] Também percebo que existe 

uma movimentação no sentido de promoção de atividades e eventos nas ruas, como 

a festa junina colaborativa no Minhocão, os saraus em ocupações no centro ou em 



frente a prédios públicos, as atividades promovidas pelo pessoal do movimento Baixo 

Centro. [...] Todos estes exemplos que eu dei sinalizam para uma possível mudança 

de cultura – ou pelo menos para o desejo de mudança – que valoriza a ideia do 

convívio, do compartilhamento do espaço público, do uso destes lugares para algo 

mais do que a circulação. 

 

Ocupação similar pode ser notada na “baixada” do centro de Ribeirão Preto 

estimulada, principalmente pela ação da sociedade civil. Um dos marcos desse novo 

processo foi a reforma e ativação do prédio da União Geral dos Trabalhadores, que 

em 2004 passa a abrigar o Memorial da Classe Operária - UGT. 

Este prédio localizado na Rua José Bonifácio, que originalmente abrigava a 

organização sindical dos trabalhadores, atualmente é sede da Associação Amigos 

do Memorial da Classe Operária. Essa associação é “uma organização com o 

objetivo de fomentar a cultura, sediar eventos de interesse social e preservar a 

memória, sempre em busca de uma sociedade mais justa e democrática” 

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA PAU BRASIL, 2016) 

Por meio do programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo 

(PROAC), que tinha como intuito promover a ampliação e a diversificação da 

produção artística, criar novos espaços, preservar o patrimônio histórico e aumentar 

as formas de circulação de bens culturais em todo o Estado, foi possível, em 2015 a 

execução o desenvolvimento do Projeto Baixada Cultural, que por 9 meses 

executaram atividades de cunho cultural, tendo em vista a valorização local e a 

potencialização cultural já existente na região, graças às atividades desenvolvidas 

pela associação. 

O “Se vira Ribeirão: Virada Cultural Independente”, movimento criado devido a 

perda do projeto Virada Cultural Paulista, promovido pelo governo do estado, teve 

suas primeiras realizações em 2012, também direcionadas para o “baixada.  

Além desses agentes e produtores culturais atuantes, a “baixada” contém mais dois 

espaços, que são palco de realizações culturais. O Armazém Baixada, inaugurado 

em 2016, e o espaço Estúdio Kaiser, localizado no edifício da antiga Fábrica da Cia. 

Cervejaria Paulista tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico Turístico do Estado de São Paulo), pelo 

CONPPAC (Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de 

Ribeirão Preto) e atualmente encontra-se em processo de tombamento pelo IPHAN. 



Esse edifício histórico, de grande significância para a baixada e que acomoda um 

centro de produção audiovisual, conta com contribuições vindas da Prefeitura de 

Ribeirão Preto e da iniciativa privada.. 

No momento, devido a inicial presença desses edifícios que fomentam cultura, 

ainda não houve um processo de expulsão das atividades mais marginalizadas e 

populares que estão presentes nesse espaço como é comum acontecer em locais 

onde políticas de recuperação em áreas centrais é adotada.  

Essa nova refuncionalização faz com que esse importante espaço histórico da 

cidade, por meio da ocupação cultural, seja atualizado, abrindo a perspectiva de 

retomada da ideia de espaço público, tão rara à sociedade contemporânea. 

 

RESULTADOS  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio da categoria espacial “paisagem”, a “Baixada revela-se como um híbrido, 

resultado da acumulação do tempo e da realização da sociedade em uma base 

material, que ora se mantém, ora se modifica, fornecendo explicações da história 

deste lugar. 

Assim, percebe-se que a presença de algumas formas na “Baixada do centro de 

Ribeirão Preto possibilita a apreensão de determinadas composições sociais, 

jurídicas, políticas e econômicas, auxiliando na identificação das principais variáveis 

implicadas na construção e transformação deste tecido urbano. 

Vale ressaltar, que é a partir da década de 1960, que ocorrem as transformações 

mais significativas, com uma reorganização de seus usos e do perfil da população, 

que passa a apropriar-se desse espaço. O processo de popularização dessa área da 

cidade demonstra que a estrutura urbana é determinada pela lógica do mercado, 

sobretudo o mercado imobiliário (VILLAÇA, 2004, p.26). Como já dito, a expansão 

urbana neste período, configurando novos espaços residenciais para a elite local, 

aparece como o fenômeno que desencadeia a refuncionalização dessa área da 

cidade. 

No entanto, essas transformações não significaram um esvaziamento desse 

espaço, já que continua a abrigar um grande fluxo de pessoas. O que pode-se dizer 

é que a ausência da elite nesse espaço da cidade, implica na ausência de 



investimento, o que constitui essa área como uma “zona opaca” (SANTOS, 1994, 

p.83). Segundo Milton Santos (1994, p.83), a lógica capitalista: 

[…] crava no organismo urbano, áreas "luminosas", constituídas ao sabor da 

modernidade e que se justapõem, superpõem e contrapõem ao resto da cidade onde 

vivem os pobres, nas zonas urbanas "opacas".  

 

Nesse sentido, a produção do espaço urbano, por meio da lógica capitalista, insere 

uma diferenciação espacial – dada pela implantação de infraestrutura, equipamentos 

de usos coletivos, qualidade ambiental e regulação do uso do solo urbano -, que 

valoriza determinadas áreas da cidade em detrimento de outras.  

Assim, o processo de transformação urbana pelo qual passa, historicamente, a 

área em estudo é parte do processo de expansão urbana e das constantes 

mudanças de centralidade na estrutura urbana da cidade. 

Essas transformações na “Baixada”, lhe atribui uma configuração socioespacial 

específica, que além de revelar a complexidade dos fenômenos urbanos, revela 

também uma superposição de identidades e apropriações espaciais que apontam a 

necessidade de desconstrução do discurso da degradação urbana.  

Na contramão deste discurso, foi possível apreender, que na atualidade, uma nova 

combinação de elementos indica a gestação de uma ressignificação cultural da área 

em estudo, com participam uma multiplicidade de sujeitos sociais e usos, apontando 

para a reafirmação desse espaço, como espaço público por excelência.  

Essa multiplicidade de sujeitos sociais e usos, hoje presentes nesta área da cidade, 

aponta para a reafirmação desse espaço, como espaço público por excelência, onde 

a convivência com a diferença seja possível. Nesse sentido, é de fundamental 

importância que o poder público local, por meio de políticas públicas potencialize 

esses usos. 

Por isso a importância de tomar ciência desses espaços pois “é uma oportunidade 

única recosturar nossas cidades partidas, rompendo com o padrão de guetos, esse 

apartheid que impossibilita a construção de uma cidadania ampla, condição 

essencial e urgente, para o aperfeiçoamento de nossa democracia ” (ROLNIK, 

2006). 

 



FONTES CONSULTADASCACCIARI, Massimo. A cidade. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 2010. 

CALIL JUNIOR, Ozório. O centro de Ribeirão Preto: os processos de expansão e 

setorização. Dissertação 2003. (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – EESC/USP, São 

Carlos.  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA PAU BRASIL. Memorial da Classe Operária – 

UGT. Disponível em:< http://www.paubrasil.org.br/st-memorial.php>. Acesso em 13 de 

agosto de 2016. 

MIRANDA, Ana Luisa. O uso do território pelos homens lentos: a experiência dos camelôs 

no centro de Ribeirão Preto. 2005. 166p. (Dissertação em Geografia) – Instituto de 

Geociências, Universidade de Campinas, Campinas. 

ROLNIK, Raquel. De dentro pra fora: será que São Paulo está valorizando mais seus 

espaços públicos? Disponivel em: <https://br.noticias.yahoo.com/blogs/habitat/dentro-pra-

fora-ser%C3%A1-que-s%C3%A3o-paulo-est%C3%A1-184444477.html>. Acesso em 13 

agosto 2016. 

ROLNIK, Raquel. Um novo lugar para o velho Centro.  

Disponivel em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/06.071/1945>. 

Acesso em 13 agosto 2016. 

REVISTA BAIXADA CULTURAL. Ribeirão Preto: , 2015. 

SANTOS, Milton. Técnica espaço e tempo: globalização e meio técnico-científico-

informacional. São Paulo: Hucitec, 1994. 

__________. Pensando o espaço do homem. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2007. 

__________. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4 ed. São Paulo: 

Edusp, 2012.  

VILLAÇA, Flávio. Reflexões sobre o Centro Urbano. In: SCHICCHI, Maria Cristina; 

BENFATTI, Dênio (Orgs.). Urbanismo: dossiê São Paulo. Campinas: PUC-CAMP/PROURB, 

2004, p.21-35. 

LANZA, A. L. ; LAMOUNIER, M. L. . Café, imigrantes e empresas no nordeste de São 

Paulo (Ribeirão Preto, 1880-1930). História Econômica & História de Empresas , v. 17, p. 

567-604, 2014. 

RIBEIRO, Orlando. Paisagens, regiões e organização do espaço. Finisterra, XXXVI, 72, 

2001, pp.21-35. 

http://www.paubrasil.org.br/st-memorial.php
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/habitat/dentro-pra-fora-ser%C3%A1-que-s%C3%A3o-paulo-est%C3%A1-184444477.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/habitat/dentro-pra-fora-ser%C3%A1-que-s%C3%A3o-paulo-est%C3%A1-184444477.html

