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INTRODUÇÃO 

O Brasil, em meados do século XX, possuía uma principal função de produtor 

agrícola, no qual, para o desenvolvimento dessa atividade, exigia-se grandes extensões de 

terras para a produção e, o processo de transformação dessas terras em urbana ocorria, até 

então, de forma lenta. 

Esse contexto modifica-se a partir do processo de urbanização brasileira que ocorreu 

paralelamente à industrialização na década de 1950, onde se intensificou a transformação 

das terras, que antes eram de uso agrícola, para fins urbanos, devido o aumento do número 

de habitantes que passaram a viver nas cidades, difundindo-lhe funções urbanas e, como 

bem salientou Corrêa (2000, p. 7), “o espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, 

em um primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si”. 

Essa transformação das terras em urbanas, nesse espaço delimitado, ou seja, na 

cidade, não exigiam grandes extensões de solo para a produção. Portanto, os proprietários 

fundiários, voltaram não mais para o valor de uso da terra, mas sim, para seu valor de troca, 

ao transformá-la em mercadoria. 

A cidade, assim, torna-se o “lócus” de “subjugação do homem às necessidades de 

reprodução do capital; onde o homem se vê capturado pelas necessidades de consumo e 

de lazer”, conforme explícita Carlos (2001, p. 12). Nesse sentido, durante o longo período 

histórico de produção do espaço das cidades, desenvolveram-se atividades econômicas 

como comércio e serviços para suprir essas necessidades. Esses agentes seguiram o modo 

de produção capitalista, promovendo a dinâmica do acúmulo de capital, onde obtiveram, 
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como primeira função do espaço urbano, um diferencial da renda a ser obtida a partir da 

terra urbana. 

Neste contexto, encontra-se São José do Rio Preto, no noroeste do estado de São 

Paulo, cuja expansão do capital foi pautada na fertilidade de suas terras. No entanto, foi o 

desenvolvimento industrial atrelado à diversificação do setor de comércio e serviços que 

reestruturaram o espaço urbano, tornando-o dinâmico e funcional. 

Atualmente, notamos que esse setor de comércio e de serviços multiplicou-se, 

deixando de localizar-se somente na área de maior concentração comercial da cidade, 

instalando-se em outras localidades da cidade, para acompanhar, concomitantemente, a 

expansão urbana. 

Entretanto, esse setor de comércio e de serviços, ou seja, seus respectivos 

estabelecimentos instalam-se de forma diferenciada em vários pontos do espaço urbano, 

atraídos pela densidade populacional, por vias de circulação intensa e, na maioria das 

vezes, adequando-se conforme a renda dessa mesma população. 

Nesse sentido, esse processo expressa o resultado da ação da sociedade envolvida 

no processo de expansão urbana, sendo que, origina-se uma complexidade funcional 

nessas áreas, reproduzindo formas e características essenciais do centro tradicional da 

cidade. 

À medida que a expansão urbana favorece a transferência das características 

essenciais do centro tradicional da cidade para outras áreas mais distantes, desencadeia-se 

um processo de centralidades, ou seja, surgem novas centralidades que desempenha um 

poder de atração e concentração das atividades em um determinado espaço, no qual, passa 

a ser chamado de subcentro. 

São José do Rio Preto possui subcentros tanto na zona norte como na zona sul da 

cidade, mas é nesse último que notamos um maior poder de atração e concentração de todo 

tipo de atividades, inclusive especializadas, como na área médica, em função de residirem 

nesse espaço, segmentos de maior poder aquisitivo. 

Para compreendermos como esse espaço da cidade tornou-se dinâmico, a partir das 

atividades que desempenha, faz-se necessário recorrermos ao processo histórico de sua 

construção, considerando a ação dos agentes produtores desse espaço, bem como sua 

configuração espacial e complexidade funcional. 

CONFIGURAÇÃO ESPACIAL NA ZONA SUL DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
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 A dinâmica de expansão do espaço urbano permite um processo de reestruturação 

interna das cidades em geral, em função do distanciamento das moradias do núcleo central, 

que até o momento de estagnação do espaço, consegue polarizar os moradores do seu em 

torno. 

 Essa expansão do espaço urbano é promovida por agentes produtores ou elites 

locais, ou seja, que detém meios de produção. Como explicita Daniel apud Soares (1995, p. 

37), 

Elites consistem em agrupamentos sociais que se representam 

como portadores de tradição local e do esclarecimento, razão pela 

qual se percebem como responsáveis pela condição do município e 

seu futuro. [...] Na medida em que sua constituição se dá no nível 

simbólico, as elites locais são compostas por agentes sociais de 

raízes heterogêneas: profissionais liberais, membros do 

empresariado local, das classes médias assalariadas do município, 

etc. [...] Muitas vezes, integrantes do poder econômico participam, 

também das elites locais. 

 Houve vários projetos que foram dando forma e estrutura nesse lugar, como afirmou 

Corrêa (2000, p. 11), “[...] da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial, que se faz via incorporação de novas áreas 

ao espaço urbano [...]”. 

Os agentes produtores do espaço urbano desenvolvem, propriamente para a 

expansão urbana, a especulação imobiliária favorecendo o surgimento de loteamentos, no 

qual, muitas vezes deslocam os moradores para áreas cada vez mais distantes dos seus 

locais de trabalho e carentes em equipamentos urbanos. 

 A conseqüência desse crescimento, normalmente sem controle e com dificuldades 

de planejamento, atende a lógica geral capitalista e da produção do espaço urbano, resulta 

em um “cenário” precário com problemas como a diferença sócio-espacial de moradia, de 

infra-estrutura, promovendo através do poder de compra o beneficiamento de algumas 

áreas em detrimento de outras. 

O poder de compra dos usuários define o padrão e a localização das moradias, 

conseqüentemente, aos de menor poder aquisitivo restam escolhas limitadas, sendo, de 

certa forma, obrigados a residirem em áreas mais prejudicadas e distantes, com menores 

investimentos em infra-estrutura, com ausência de meios de consumo coletivo, tendo que se 

deslocar, na maioria das vezes, para trabalhar e consumirem esses bens necessários para 

sua manutenção. 
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 Contraditoriamente, as áreas centrais e aquelas onde habitam a população de maior 

renda, são locais mais bem infra-estruturados1 , que possuem investimentos para uso 

coletivo, tanto do setor privado como público, sendo que os serviços e equipamentos 

urbanos segundo Pereira (2001, p. 98), “[...] esses segmentos são os únicos representados 

efetivamente pelo poder público, que é entendido como mediador, mas, na maior parte das 

vezes, representa os interesses dos segmentos de maior poder político e econômico”. 

 Os segmentos de maior poder econômico são, naturalmente, os de maior poder 

político, no qual, resume-se em maior poder de compra, de ação, de decisão e, 

conseqüentemente, essa parcela da sociedade promove-se de elites locais a agentes 

produtores que dinamizam, conduzem e movimentam o espaço interno das cidades. 

 Nas cidades contemporâneas, essa elite cria e recria espaços diferenciados pela 

presença de serviços e equipamentos urbanos, para atender a sociedade de acordo com 

seu grau de exigência e capacidade de pagamento. Desses espaços, no qual, emergem os 

subcentros manifesta sua paisagem de diferenciação e de configuração espacial baseado a 

partir dos atrativos e dos segmentos altos ou baixos de poder aquisitivo dos moradores de 

determinadas áreas e, de acordo com Pereira (2001, p. 98), esses fatores “[...] motivarão 

investimentos diferenciados do poder privado e o recebimento de serviços públicos”. 

 São José do Rio Preto, como outras cidades capitalistas, não foge da ocorrência 

dessa série de processos sociais, dessa forma de produção do espaço com acúmulo de 

capital e reprodução social, desenvolvendo diferenças espaciais e sociais, que compõe uma 

estrutura urbana entre a separação das áreas pobres das ricas. 

 Podemos classificar a Zona Sul de São José do Rio Preto, como uma das únicas 

áreas ricas (ou mais) da cidade, bem planejada, com eixos de fácil circulação, dispondo de 

avenidas equipadas com semáforos e, com um subcentro estruturado, sendo que, esse 

espaço tornou-se, praticamente, independente do centro tradicional. Esse espaço, com a 

ação dos agentes políticos e econômicos, conseguiu incorporar e relocalizar, ou melhor, 

reproduzir as atividades que antes compunham apenas o centro principal da cidade. 

 A estruturação desse subcentro é, de certo modo, recente, provavelmente, pela 

distância que essa área encontra-se do núcleo central e, por ter sido, durante certo tempo, 

separada da cidade pela rodovia SP 310, mas que a partir da modernidade e dos projetos 

urbanos audaciosos nenhuma área permanece, totalmente, fragmentada. Bueno (2003, p. 

87), quando descreve a Zona Sul, explícita que se encontra separada da cidade por uma 

rodovia, na qual, 

                                                 
1 Queremos dizer com bem infra-estruturados a implantação de praças, avenidas bem projetadas para 
a circulação, uma maior arborização, uma maior iluminação dessas áreas. 
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[...] trata-se da rodovia SP 310 que o separa do restante da cidade. 

Mas, desde a década de 70 essa barreira foi sendo superada. A 

rodovia foi rebaixada e criaram-se inúmeras passagens inferiores e 

superiores das Avenidas Alberto Andaló, Brigadeiro Faria Lima e 

Bady Bassit. 

 Nesse sentido, o Poder Público Municipal, encarregou-se para interligar esse espaço 

ao restante da cidade, visto que, esse era um espaço de propriedades das elites locais, ou 

seja, de uma população beneficiada de uma maior renda e, não por acaso, conforme Bueno 

(2003, p. 87), “[...] a zona sudoeste constituiu-se num prolongamento muito fluído do centro 

urbano. Esse é o setor melhor irrigado do sistema viário da cidade”. 

 O “foco” para o uso e ocupação do solo urbano nessa área da cidade, iniciou-se a 

partir da instalação de um hospital público, ou seja, o Hospital de Base e da Faculdade de 

Medicina durante a década de 1950, vindo esse primeiro transformar-se atualmente em um 

complexo médico-assistencial e hospitalar, sendo que, segundo informações obtidas no site 

da Faculdade de Medicina (2004): 

[...] Possui 540 leitos, sendo 77 destinados às UTI’s, e seus 2.300 

profissionais atendem em média 2.700 internações mensais e fazem 

1.600 cirurgias por mês, sendo algumas de alta complexidade, como 

transplante de rim, fígado, medula óssea e córneas, cirurgia 

cardíaca, além de outras. É o único hospital de referência no 

tratamento de Aids na região de Rio Preto. Nos serviços médicos 

prestados pelo Hospital de Base incluem-se também diversos 

exames especializados e de alta complexidade, como angiografia e 

aortografia, tomografia computadortizada, densitometria óssea e 

eletroneuromiografia. O Hospital de Base possui ainda uma das 

maiores emergências do interior paulista, inaugurada em 1997, com 

um atendimento mensal de 10 mil pacientes. No ambulatório são 

realizadas 75 mil consultas por mês em mais de 44 especialidades 

médicas. A instituição possui ainda serviços de fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e assistência 

social. Também oferece atendimento a grupos de glaucoma, 

diabetes, planejamento familiar, hipertensão e obesidade, além de 

tratamento de acupuntura [...]. 

Esses são os inúmeros serviços oferecidos por um hospital que também presta 

“serviços” para a Faculdade de Medicina, onde os alunos aprendem além da teoria, a prática 
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propriamente dita da medicina. Essa faculdade oferece dois cursos na área de Ciências da 

saúde, Medicina e Enfermagem, segundo site da Faculdade de Medicina (2004): 

Até o momento a FAMERP graduou 27 turmas do Curso de 

Medicina (1.703 alunos) e 6 turmas do curso de Enfermagem (268 

alunos). Além de proporcionar uma sólida formação teórica, 

fortemente ancorada em princípios éticos e humanísticos, a 

FAMERP destaca-se por possibilitar aos alunos de ambos os cursos 

um contato com a prática profissional e com a comunidade desde o 

início da graduação, quer seja no Hospital de Base, quer seja no 

Centro de Saúde Escola, nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município e nas três Unidades do Programa de Saúde da Família. 

[...] O corpo docente da Faculdade é composto de aproximadamente 

300 professores, dos quais mais de 60% com titulação acadêmica e 

mais de 90% de professores permanentes. Esse qualificado corpo 

docente também é responsável pela formação em residência médica 

que a Faculdade oferece a 225 alunos nas áreas básicas de clínica 

médica, cirurgia geral, obstetrícia, ginecologia e pediatria, sete áreas 

de aprimoramento para os profissionais da Área de Saúde, com 

destaque para Enfermagem. É responsável também pelo curso de 

pós-graduação em Ciências da Saúde, em níveis de mestrado e 

doutorado, para quase 100 estudantes. A FAMERP tem seu stricto 

sensu com Mestrado e Doutorado crdenciados pela Capes para 

outorga de títulos com validade nacional. A grande Área de 

concentração é denominada de Ciências da Saúde com dois eixos 

temáticos – Medicina Interna e Medicina e Ciências Correlatadas. Já 

titulou mais de cem mestres e treze doutores. 

Além desses dois importantes empreendimentos, ainda em meados da década de 

1970, manifesta-se novas formas de produção do espaço urbano, nesse local que ainda não 

possuía construções ou infra-estrutura, ou seja, constrói-se ao longo desse eixo, 

loteamentos de classe alta, um condomínio fechado que, de acordo com Pereira (2001, p. 

99): 

[...] em muitas cidades, vão se localizar nessas áreas para se 

afastar da aglomeração e popularização das áreas centrais, 

recebendo uma melhor infra-estrutura, sendo que os espaços nos 

quais se implantam esses empreendimentos são constituídos como 

áreas potenciais para os investimentos dos agentes econômicos. 
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 Nesse sentido, mesmo esse espaço não havendo total infra-estrutura adequada até 

o momento, esse empreendimento transformou-se no chamariz para investimentos em 

equipamentos urbanos e serviços de alta qualidade, em função de maior poder aquisitivo 

dessa classe social, além de, normalmente, estar intimamente interligado com os segmentos 

de maior poder político. 

 Paulatinamente, a sociedade desenvolveu, entre outras, essa forma de moradia 

nesse espaço da Zona Sul da cidade, esse empreendimento desencadeou tantos outros do 

mesmo tipo, ou seja, assim que esse empreendimento representou uma ocupação 

expressiva da população de alta renda, impulsionou a construção de outros pelos agentes 

promotores imobiliários. 

 Parece, inclusive, que em toda a história da produção desse espaço, em torno 

desse primeiro condomínio, se tivesse esperado o momento exato do uso dessas terras 

para esse tipo de moradia, como se estivesse, desde aquela época, planejando ou 

designando essa área, simplesmente, para construção de condomínios fechados. Esses 

empreendimentos são os que mais interessam seus agentes promotores, em função de ser 

produzido para uma classe social mais elevada, ou seja, que estão dispostos a pagar pela 

moradia. 

Verificamos que se construiu uma seqüência de sete condomínios, um ao lado do 

outro, no prolongamento da avenida de maior circulação da Zona Sul da cidade, Avenida 

Anísio Haddad, sendo que, esse processo intensificou-se em meados da década de 1980 e 

início da década de 1990, quando surgem esses e outros empreendimentos que vão ser 

instalados nesse local, no qual vem diversificar e classificar, ainda mais, esse espaço da 

cidade como uma área nobre. 

 Essas novas formas de moradia vão decorrer de estratégias promovidas pelos 

proprietários fundiários e promotores imobiliários que, propositalmente, aguardam o 

momento oportuno para desenvolverem seus interesses em transformar suas terras 

agrícolas em terras urbanas, para obtenção de uma maior renda ou, maior lucro que a terra 

urbana representa dependendo da sua valorização. 

 Essas terras passam por um processo de esterilização até tornar-se, a partir de 

investimentos em equipamentos urbanos ou instalação de instituições, em um espaço 

interno da cidade destinado como Corrêa (2000, p. 18), descreve “urbanização de status ou 

urbanização popular”. 

Os proprietários antes fundiários passam a ser promotores imobiliários, quando a 

rentabilidade torna-se favorável, dependendo do padrão de urbanização dessas áreas. Se 

essas áreas forem de status, além de fazerem os loteamentos, edificam e promovem a 
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venda. Os condomínios fechados são empreendimentos de maior interesse desses 

promotores, no qual, empenham-se até em campanhas publicitárias para divulgar, 

enobrecer as áreas e, vender não somente uma moradia, mas uma qualidade de vida, 

enquanto concomitantemente, elevam-se os preços das terras. 

Esses conjuntos de terras, de condições favoráveis a uma melhor qualidade de vida, 

são voltados para suprir necessidades de moradia da classe social de renda elevada, como 

por exemplo, de uma maior segurança proporcionada, contando com a construção de muros 

em torno do condomínio, além de porteiros e guardas internos 24 horas por dia. 

Esses condomínios fechados são uma forma dessa elite local isolar-se da 

marginalidade de cidades consideradas médias ou grandes, onde se torna propício uma 

maior concentração de violência, de assaltos, que em alguns casos, ocorre em função do 

sistema capitalista de produção, onde cada vez mais se difunde o monopólio do capital, 

proporcionando uma má distribuição de renda, disseminando ainda mais a segregação 

sócio-espacial, transferindo essa população da cidade para áreas mais distantes do núcleo 

central, consideradas periferias, embora exista uma contradição nesse conceito quando o 

comparamos com espaços também distantes, mas propositalmente bem infra-estruturados, 

como no caso desses condomínios fechados, ou seja, conforme Corrêa (2000, p. 18): 

Estas terras da periferia de amenidades são destinadas à população 

de status. [...] Criam-se assim bairros seletivos em setores de 

amenidades: como a palavra “periferia” tem sentido pejorativo, estes 

bairros fisicamente periféricos não são mais percebidos como 

estando localizados na periferia urbana, pois afinal de contas os 

bairros de status não são socialmente periféricos! 

 As diferentes ações e criações de formas de produção no espaço urbano desses 

promotores imobiliários na sua relação com o poder público, especificamente, na esfera do 

poder público municipal, tornam-se perceptíveis a partir da paisagem apresentada no interior 

da cidade, quando visivelmente difunde-se uma múltipla composição da periferia urbana 

entre áreas nobres e áreas pobres. 

 Notamos, nessas áreas, a existência de desigualdades que as constituem, a partir 

dos atrativos e privilégios que são implantados, como por exemplo, a presença de uma 

instituição pública que consegue misturar fixos e fluxos de pessoas de diferentes níveis e 

classes sociais como no caso de um Hospital Universitário (Hospital de Base) e de uma 

Faculdade de Medicina da Zona Sul de São José do Rio Preto. 

 Essas instituições, entre outros segmentos como os condomínios fechados que 

concentram uma população de alta renda, apresentam-se como elementos definidores e 
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determinantes na produção do espaço, quando instalados em algumas áreas, que 

conquistam, assim, certos serviços ou a ocorrência de subcentros com uma complexidade e 

eficiência, de acordo com o retorno que lhe podem ser proporcionados. 

 Nesse sentido, o fluxo de pessoas que essas instituições ou formas de moradias 

podem propiciar, considerando a faixa da renda elevada entre elas, como dos médicos, 

professores, alunos e moradores, em geral, é o que favorecerá a instalação de 

estabelecimentos e serviços voltados para atender esse padrão de renda, contrapondo-se, 

com as áreas onde não prevalece esse poder aquisitivo, onde não existem esses atrativos, 

nem existirão grandes privilégios, permanecendo distantes dos locais melhores equipados 

de maior consumo individual e coletivo. 

 Na verdade, os bairros onde existe uma maior circulação de capital, ou seja, uma 

população com maior poder aquisitivo, são beneficiados com instalação de melhores 

equipamentos urbanos, tanto pelo poder público quanto pelo privado e, de acordo Santos 

apud Pereira (2001, p. 100), “os bairros cuja população dispõe de uma renda alta são mais 

bem contemplados com serviços públicos do que aqueles onde a renda é mais baixa”. 

 Aliado a esses fatos, a Zona Sul de São José do Rio Preto, está entre as áreas de 

alto padrão de ocupação na cidade, no qual, desencadeou-se residências de uma classe 

social de alto poder aquisitivo, tornando-se atrativa para a instalação de sofisticados 

equipamentos urbanos. 

 Esses fatores favoreceram a instalação de estabelecimentos comerciais, ou seja, o 

desenvolvimento do subcentro e sua constante adaptação, que tem por objetivo diferenciar-

se dos demais existentes na cidade por uma variação funcional, de características infra-

estruturais, para monopolizar e concentrar cada vez mais o atendimento dessa população 

de alta renda. 

 Os comerciantes e empresários, não só locais, como os da região, são incentivados 

a investirem nesse espaço da cidade, procurando atender as necessidades de uma clientela 

“especial”, que podem lhes proporcionar um maior retorno. Então, para uma clientela 

“especial”, difunde-se uma qualidade, um atendimento e uma diversidade “especial”, ou 

seja, tanto especial quanto essa população pode pagar. 

A presença do Hospital e da Faculdade de Medicina nesse local favoreceu a 

localização e concentração de clínicas de diversas especialidades médicas, inclusive, não 

somente nessa área como se estendem por um corredor, em um prolongamento que 

abrange outros bairros fora do nosso objeto de estudo. 

Mesmo assim, principalmente em torno do Hospital, existe uma concentração de 

clínicas especializadas, mas que conforme pesquisa de campo que foi desenvolvida no 
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local, a respeito do ano de instalação dos estabelecimentos comerciais e de serviços 

constatou-se que, de um modo geral, a formação desse subcentro é recente, tendo em vista 

o início da construção do Hospital de Base que conforme já mencionamos surgiu na década 

de 1950. 

Dessas clínicas pesquisadas, 10% foram instaladas na década de 1970, 10% em 

1980 e 80% delas na década de 1990, entre outros estabelecimentos diversos que foram 

instalados no decorrer dessa época como farmácias, agências bancárias, de correios, 

butiques, garagem de venda de veículos, academias e Shopping Center. 

O empreendedor, que construiu o primeiro Shopping Center instalado na cidade foi 

Jalemi Jalles Empreendimentos Imobiliários e Shopping Center Rio Preto Ltda, também era 

dono das terras onde foi construído imóvel de sua propriedade, o Rio Preto Shopping 

Center, no qual, transformou-se atualmente, no bairro Jardim Morumbi, tendo seu 

loteamento aprovado em 1987, com uma área total de 180.093,35m², ou seja, pouco antes 

de ser inaugurado esse shopping na cidade por ele mesmo. 

Os shoppings centers são um estilo de empresa mais lucrativa nesse mercado 

capitalista, visto que nos aluguéis que são cobrados dos lojistas, são embutidos os gastos 

com segurança, limpeza e todo tipo do que eles chamam de fundos de promoção, usados 

para divulgar eventos, promoções para atrair o público em geral. 

 Os shoppings centers estão inseridos como novas formas estabelecidas no espaço, 

que nem são tão recentes assim, pois desde 1960 foi implantado o primeiro shopping center 

nos Estados Unidos que desencadeou a construção de vários outros, como o Shopping 

Iguatemi em São Paulo instalado ainda em meados da década de 1960, e segundo Ferreira 

(2002, p. 220): 

Os shoppings são, agora, lugares onde cada vez mais se busca o 

consumo, o lazer e os contatos, com conforto e segurança. O 

contraponto da rua. Espaços criados e recriados a todo instante, 

como símbolos maiores do avanço do privado sobre o público. 

Quais são as perspectivas futuras das inter-relações sociais no 

espaço urbano? Viveremos em um ambiente onde as relações de 

convivências impessoais se pautarão no completo apartamento de 

grupos ditos distintos? 

 À medida que a lógica capitalista incentiva o poder privado na construção desses 

lugares fechados e, portanto segregadores, eles restringem a convivência interpessoal, as 

inter-relações sociais, e existe uma preocupação grande no sentido dessa separação sócio-

espacial, no qual, sabemos as perdas que isso acarreta, mas ainda não imaginamos um 
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terço do resultado de onde isso pode levar a própria negação de ser de uma sociedade 

interia. 

 Os shoppings centers são grandes equipamentos comerciais, limitando a convivência 

da população em um todo, porque seu comércio é direcionado a uma população mais seleta 

em função de oferecer um espaço provido de serviços que lhe são possibilitados por ser um 

espaço fechado, como ar climatizado, segurança e ainda segundo Ferreira apud Toledo 

(2002, p.221), sob uma reflexão explicita que: 

[...] Afirma que o surgimento dos espaços privados, como os 

shopping centers, para atender a uma demanda de “civilização 

automotiva” propiciou para esses veículos acesso fácil e farta área 

de estacionamento seguro. Para esses locais se deslocou o melhor 

comércio e, como ele, prerrogativas que eram do centro, como os 

cinemas, os restaurantes e os bares. Outro fator ainda foi a 

especulação que, movida pelas facilidades do automóvel, se atirou 

para lugares que, embora distantes, proporcionavam terra barata e 

lucro alto. A soma de tudo teve um resultado cruel, no Brasil, que foi 

aprofundar a segregação. Os shoppings em sua maioria são do rico; 

o centro depreciado ficou para o pobre. 

 Os shoppings possuem lojas âncoras, ou seja, são lojas de porte que favorecem 

grande fluxo de pessoas, normalmente, vende uma variada gama de produtos, como as 

Lojas Americanas, Carrefour, ou lojas de roupas, como C&A, entre outras, que agradam a 

população de renda média, ficando as diversas lojas mais exclusivas para a população de 

alto poder aquisitivo e, diferenciando o tamanho do empreendimento, geralmente, pelo 

tamanho da cidade e número de seus habitantes. 

Em São José do Rio Preto, ocorre esse tipo de comércio, com o primeiro shopping 

center inaugurado na Zona Sul da cidade em 06/12/1988, pela Jalemi Empreendimentos 

como citado anteriormente, com o nome de Rio Preto Shopping Center, que se tornou um 

sucesso, visto que já está na sua quarta expansão. Esse espaço está reunindo, atualmente, 

292 lojas e duas praças de alimentação em uma área de 50 mil metros quadrados e, 

segundo dados obtidos no próprio shopping (2004), cerca de 1.500.000 (um milhão e 

quinhentas mil) pessoas visitam o mesmo mensalmente e, sendo que, é responsável por 

mais de 2.500 empregos diretos. 

A partir da instalação desse shopping, como um empreendimento polarizador de um 

fluxo do público de alto poder aquisitivo, nota-se um processo de adequação do espaço para 

a freqüência dessa população em torno, desencadeando a instalação de comércio e 

serviços de todo tipo, reestruturando, assim, esse subcentro na zona Sudoeste da cidade. 
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Em uma pesquisa de campo (2004) desenvolvida nesse maior eixo de circulação em 

torno do Hospital de Base, que se limita entre as avenidas Bady Bassitt e José Munia e, as 

rodovias BR-153 e Washington Luis, de 88 empresas entrevistadas, cerca de 85% foram 

instaladas entre a década de 1990 e 2000, como podemos visualizar no gráfico abaixo. 

1970
1980

1990
2000

4
9

35
40

São José do Rio Preto: nº de empresas instaladas em torno do Hospital 
de Base - 1970 a 2000

nº de empresas instaladas no período
de 1970 a 2000

 

Fonte: Pesquisa de campo/jan/2004 

Org. N.A. Navarro/2004. 

Nesse sentido, somente 15% das empresas ou, melhor dizendo das atividades, entre 

elas, comércio e serviços, continuaram estabelecidas nesse local, confirmando, dessa 

forma, que essa área sofreu uma reestruturação recente no seu espaço, em função do fluxo 

e da demanda de uma maior circulação de pessoas, de coisas, a partir da instalação desses 

empreendimentos. 

Em uma abrangência maior desses estabelecimentos entrevistados, de 180 

analisados, 81 exercem atividade comercial e 99 especializadas em todo tipo de serviços, 

sendo que, no início de formação da cidade concentra-se somente no núcleo central, mas 

segundo Beaujeu-Garnier (1980, p. 207), quando discute sobre a expansão urbana ou 

crescimento urbano, explicita que: 
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[...] Multiplicam-se os estabelecimentos comerciais: o núcleo enche-

se e desenvolve tentáculos que acompanham o alongamento de 

grandes eixos de circulação. [...] Aparecem núcleos secundários – 

em função da regra da máxima acessibilidade, as localizações 

favoritas correspondem, ou a um cruzamento de grandes vias (por 

exemplo, o cruzamento de uma estrada radial com uma circular), ou 

a proximidade de um bairro muito povoado [...]. Estes conjuntos 

comerciais secundários podem encontrar-se isolados ou ligados ao 

centro principal por vias mais ou menos regularmente bordejadas 

por lojas. 

Nesse contexto, esse subcentro em torno do Hospital de base enquadra-se 

perfeitamente conforme essa citação, possui eixos de circulação de fácil acesso, visto que, 

está entre o cruzamento de rodovias que interligam São José do Rio Preto as cidades 

vizinhas. É um bairro muito ocupado e interligado com outros intensamente ocupados ou 

mais, além de estar interligado ao centro principal ao longo de uma via totalmente 

concentrada em atividades de comércio e de serviços. 

Encontramos uma área estruturada totalmente voltada para incentivar o consumidor 

a adquirir bens para sua manutenção no próprio local de convivência, de residência, 

inclusive com o que tem de bom e de mais avançado no que diz respeito a comércio e 

serviços oferecido, porém essa estrutura, essa qualidade seleciona o público que a utiliza, 

em função de ter um custo mais elevado e que não abrange o poder de compra de toda a 

população de uma cidade. 

Verificaremos no próximo subitem que em um mesmo espaço, mesmo sendo 

produzido para a população de alto poder aquisitivo, convive e consomem pessoas de 

outras classes sociais, como as médias e pobres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Propomos estudar a construção da Zona Sul de São José do Rio Preto para 

entendermos sua dinamização atual, bem como sua complexidade funcional. 

Notamos que na organização espacial da cidade ou produção do espaço urbano, as 

elites locais ou agentes produtores atuam e constroem o espaço para si próprio, visto que, 

donos dos meios de produção, são segmentos de alto poder aquisitivo, podendo usufruir 

dessas áreas que apresentam melhores condições de moradia, consumo, entre diversos 

serviços. 
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Dessa forma, desenvolvem funções desempenhadas por determinados espaços da 

cidade para atender as suas necessidades básicas em princípio e do restante da população, 

originando diversas atividades econômicas, como o comércio e serviços. 

 Os agentes produtores encarregam-se de diversas estratégias para a construção do 

espaço urbano, no qual, não basta simplesmente construir, tem que muitas vezes 

reconstruir, ou seja, (re) estruturar esse espaço, dinamizando-o, de forma que se torne 

atrativo, para consumidores dos mais diversos. 

Nesse sentido, não podemos deixar de ressaltar que, sem a atuação dos agentes 

sociais, na sua persistência para a produção e reprodução do espaço, ao longo dos tempos, 

não teríamos essa forma atual apresentada no espaço de um modo geral. 
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