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1. INTRODUÇÂO 

Nas tendências de produção do espaço que se colocam hoje para as realidades 

urbanas, a cultura e memória têm sido tratadas como elemento de fundamental importância 

nas experiências de revitalização de lugares. Um dos principais focos dessas intervenções 

têm sido as áreas urbanas centrais. Isso se deve, em grande parte, ao papel e à importância 

que essa áreas assumem nos contextos de reestruturação das cidades; contextos esses 

movidos por fatores de diferentes naturezas, seja pela definição de novas centralidades no 

conjunto do espaço urbano, seja pela necessidade de, a partir das áreas centrais, desenhar 

uma imagem atrativa para a cidade face à reafirmação dos espaços locais nos processos 

competitivos que demarcam os papéis econômicos dos centros urbanos. 

Há de se levar em conta, entretanto, algumas especificidades que caracterizam 

esses processos de revitalização das áreas centrais urbanas, considerando os contextos 

imediatos nos quais eles se inserem. Realidades específicas regionais podem, assim, não 

só reafirmar tendências e estratégias que se reproduzem em nível global, como também, 

mediante estratégias de reprodução de relações sociais, sugerir "especificidades" que 

supostamente levam em conta "atributos locais". 

Para a presente análise partiremos, portanto, de uma realidade específica, os 

espaços urbanos amazônicos, buscando compreender de que maneira as tendências de 

reapropriação e renovação de centros de cidades reproduzem tendências gerais, ao mesmo 

tempo em que inserem elementos locais e regionais na perspectiva de apropriação das 

áreas centrais urbanas. Um estudo de caso será mencionado, a fim de que alguns 

elementos possam, assim, ser melhor visualizados, quando então atributos da natureza e da 

história/memória são levados em conta, como pretextos, em experiências de revitalização 

da área central. 

2. Algumas considerações sobre o centro e a centralidade urbana. 

Para iniciar a discussão aqui proposta duas indagações se fazem necessárias: o 

que define o centro e a centralidade de uma cidade? Por que as áreas centrais expressam 

                                                 
1 Departamento de Geografia, Universidade Federal do Pará. 
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uma tendência, nos dias de hoje, de serem revitalizadas? O que discurso da "volta" ao 

centro ou do seu esvaziamento busca traduzir face aos projetos de intervenção? 

Para responder à primeira dessas questões, SPOSITO (2001) nos coloca que essa 

discussão deve ultrapassar o 

plano da localização das atividades comerciais e de serviços, como já tem sido 

destacado por diferentes autores, mas deve ser estudada a partir das relações 

entre essa localização e os fluxos que ela gera e que a sustentam. Os fluxos 

permitem a apreensão da centralidade, porque é através dos nódulos de articulação 

da circulação intra e interurbana que ela se revela (SPOSITO, 2001, p. 238) 

Propõe, então, a compreensão da diferença entre centro e centralidade urbana. O 

primeiro se revela porque se localiza no território e o segundo é desvelado por aquilo que se 

movimenta no território, pelos fluxos, estando relacionada prevalentemente à dimensão 

temporal da realidade: 

Enquanto a localização, sob a forma de concentração de atividades comerciais e de 

serviços revela o que se considera como central, o que se movimenta institui o que 

se mostra como centralidade. Duas expressões da realidade urbana que articulam 

com pesos diferenciados as dimensões espacial e temporal desses espaços. 

(SPOSITO, 2001, p. 239). 

No conjunto dos espaços urbanos capitalistas podemos falar de uma centralidade 

consolidada ao longo do tempo e que acaba por definir os centros principais das cidades. 

Da mesma maneira que essa centralidade pode se reafirmar ao longo do tempo nas área 

consideradas como centros principais, pode ocorrer uma redefinição uma relativização da 

mesma face a outras centralidades que surgem e que definem centros secundários ou 

subcentros, cuja caracterização está estritamente associada a diversos processos 

diretamente associados às acessibilidades e às condições de espaços relacionais 

apresentadas pelos fragmentos da cidade, no sentido de que contém e estão contidos em 

um conjunto de relações (HARVEY, 1980) responsáveis por definir a organização intra-

urbana capitalista. 

Quando nos referimos aos processos de revitalização de espaços centrais, as 

ações nesse sentido parecem se voltar em grande parte para aquilo acima identificado como 

o centro urbano. Isso acontece pelo fato de que historicamente alguns espaços com 

especificidades de localização na totalidade intra-urbana acabam por adquirir uma 

importância relacionada à concentração de atividades consolidadas ao longo de um certo 
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tempo e pelo valor simbólico que muitas vezes essas áreas assumem no conjunto da 

cidade, a despeito de outras centralidades que se definem no espaço urbano. Tais 

referências simbólicas se manifestam na paisagem de diversas maneiras, mas, em geral, 

estão ligadas a formas arquitetônicas ou ao traçado urbanos que se associam às origens e 

aos antepassados da cidade, como igrejas, ruas, praças, prédios públicos etc., tornando os 

mesmos em espaços estratégicos, seja do ponto de vista de sua funcionalidade, seja do 

ponto de vista de seus referenciais simbólicos. 

É nesse sentido que o controle do centro não deixou de ser importante, ainda que 

se tenha mudado as suas funcionalidades, os agentes que o controlam, bem como as 

práticas e os usos cotidianos que nele se materializam; daí ser necessário afirmar que não 

se trata de esvaziamento do centro, como buscam os discursos que propagam o seu 

"embelezamento" e o seu "resgate", mas principalmente da necessidade de se redefinir 

funcionalidades, formas de controle e novos usos demarcados por relações de poder que 

incluem a definição de uma nova imagem da cidade a partir de seus centros urbanos 

principais. É nesse sentido que podemos falar, também, de uma centralidade e de um 

controle de ordem simbólica relacionados aos centros urbanos principais: 

Dominar o centro e o acesso a ele representa não só uma vantagem material 

concreta, mas também o domínio de toda uma simbologia. Os centros urbanos 

principais são, portanto, (ainda são em que pesem suas recentes decadências), 

pontos altamente estratégicos para o exercício da dominação (VILLAÇA, 1998, p. 

244). 

Talvez, então, fosse interessante indagar por que isso acontece. A reestruturação 

do espaço urbano, em decorrência de novas relações que a cidade passa a vivenciar, 

dentre elas a definição de novas áreas centrais, de sub-centros e de novas centralidades, 

repercute no papel assumido pelos centros principais das cidades, considerados como uma 

de suas referências simbólicas mais importantes. 

O esvaziamento por parte de algumas atividades, e mesmo a deterioração de 

determinadas formas espaciais, refletem espacialmente uma dada caracterização dos 

centros urbanos, em especial aqueles que se convencionou chamar de centros históricos. 

Mais que espaços vazios, entretanto, tratam-se de novos usos, novas funções e novos 

territórios que passam a ser demarcados, em grande parte, por relações cotidianas nem 

sempre consideradas esteticamente e funcionalmente desejáveis, seja por parte de 

determinados agentes produtores do espaço urbano, seja por parte de um imaginário 

coletivo, que tende a ganhar força quando se pensa a cidade como espaço estratégico de 

investimentos e de atrativos turísticos. 
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Para além dessa concepção, entretanto, cumpre compreendermos a natureza 

social que define formas e conteúdos diretamente relacionados à caracterização atual de 

grande parte dos centros principais das cidades; natureza esta assentada no entendimento 

do espaço como reflexo, meio e condição de (re)produção de relações sociais. 

Na verdade, a caracterização dos centros principais se expressa, em grande parte, 

em virtude dos mesmos se revelarem como síntese de múltiplos processos2. A sua inserção 

há mais tempo no conjunto da cidade faz deles espaços de intensa redefinição e de 

assimilação direta e indireta dos diversos processos que se manifestam e se configuram na 

totalidade urbana. Da mesma forma, a relocalização de funções no conjunto da cidade faz 

as áreas centrais subtraírem muitos dos papéis que antes lhes estavam reservados, 

provocando, assim, deterioração das formas espaciais, muitas vezes relacionados aos 

processos de inércia e/ou de substituição (CORRÊA, 1989). 

Destarte, nessa condição de espaços "deteriorados", pouco ligados a uma dinâmica 

mais moderna da economia urbana e, sob essa perspectiva, considerados mesmo como 

sub-aproveitados, coloca-se a necessidade da "volta ao centro". Na representação do 

espaço ligada a novas estratégias de planejamento e gestão, coloca-se a possibilidade 

desses espaços serem "reembalados". Para as cidades com uma certa carga de tradição 

em sua história e, de alguma forma, com a paisagem da memória relativamente preservada, 

busca-se um resgate do centro a partir de sua reabilitação/requalificação ou de sua 

renovação (MARICATO, 2001). 

No primeiro caso, reabilitação/requalificação, trata-se de uma ação que preserva os 

usos já configurados e a população moradora, evitando-se grandes rupturas ou alterações, 

senão aquelas que visem à requalificação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, 

paisagístico e das formas arraigadas de uso e de apropriação do espaço. Diferentemente, 

na renovação urbana parecem estar presentes novos mecanismos de apropriação e de 

controle do espaço, com flagrante vantagens para os agentes mais diretamente ligados a 

uma lógica de mercado e preocupados com uma nova imagem dos centros urbanos, dela 

tirando vantagens de acordo com interesses muitos específicos. Pressupõe mesmo 

processos de gentrificação do espaço mediadas por apelos culturais, paisagísticos e de 

marketing urbano: 

A decisão política de renovar ou reabilitar implica em estratégias diversas que irão 

marcar diferentemente todos os detalhes dos planos, do gerenciamento e da 

                                                 
2 A esse respeito ver o trabalho de VASCONCELOS (2003) sobre o centro da cidade de Salvador, que é 
analisado e compreendido em vários momentos diretamente ligados à  história de Salvador, sendo em 
cada recontextualizado e redefinido em cada período histórico, num movimento que articula parte-
todo que se associa à dinâmica da própria cidade. 
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construção. O resultado arquitetônico e urbanístico também será diverso, assim 

como a apropriação social (MARICATO, 2001, p.127) 

A algumas dessas práticas de renovação, VASCONCELOS (2003) identifica como 

uma espécie de "disneylização" das cidades, especialmente das cidades antigas, 

associando-as a uma das principais referências da pós-modernidade. Essa discussão 

empreendida pelo autor é muito apropriada ao entendimento do caso de Salvador (BA): 

De uma cidade colonial "verdadeira", vemos sua transformação em um "centro 

histórico", tornado em simulacro para o consumo turístico: uma parte da cidade 

renovada, mercantilizada, deshistoricizada e desfrutável..., com as principais 

características de uma cidade pós-moderna, que mesmo sendo antiga, pode ser 

"re-embalada" como uma nova mercadoria, passível de ser consumida pelos 

turistas e pelas classes dominantes, que dessa maneira retornam ao centro, não 

mais para habitar, mas para consumir um novo produto (VASCONCELOS, 2003, p. 

118) 

Nesse caso, os centros se tornam verdadeiras vitrines de suas cidades que passam 

a estar inseridas em processos e de renovação e de gentrificação urbanas. E mesmo para 

aquelas cidades, cuja tradição histórica se encontra pouco preservada nas formas espaciais, 

também há uma preocupação em referenciar atributos simuladamente apoiados numa 

história local. Assim, o apelo a essas revitalizações dos centros urbanos acaba, em muitos 

casos, tonando-se uma postura que define modismos nas práticas de planejamento e de 

gestão urbana. 

Esse tipo de prática pode ser percebido, por exemplo, na cidade de Fortaleza (CE), 

no Centro Turístico e Cultural “Dragão do Mar”, onde todo um cenário que se simula uma 

memória histórica acaba por substituir a dinâmica real de um fragmento da cidade, vendido 

principalmente para os turistas. Neste caso, a vitrine a ser mostrada possui uma história e 

uma paisagem urbana inventada, desconsiderando-se a história local, a pretexto de se 

apresentar uma imagem da cidade com atrativos turísticos e culturais. Contextualizado 

como espaço destinado ao lazer e ao turismo e para o qual foi pensado todo um apelo 

arquitetônico, destaca-se, na sua paisagem, a presença de prédios restaurados e que 

aparentemente nos levam a considerar que são retratos e marcas de um tempo específico 

que não mais existe, mas que, de fato, compõem a simulação, por meio do espaço, de um 

tempo histórico que não deixou marcas preservadas na paisagem. 

Na representação da cidade, os "centros" precisam ser revitalizados e ao mesmo 

tempo reinseridos na memória e na identidade da cidade, tal a sua importância como 

referenciais simbólicos existentes ou a serem criados. Associa-se a isso, entretanto, 

estratégias de (re)apropriação do espaço que pressupõem, igualmente, a reapropriação da 
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centralidade, ainda presente nesses núcleos centrais, ao mesmo tempo em que passa a 

significar uma (re)aproriação da própria imagem da cidade. Estas parecem ser algumas das 

razões que fazem com que essas frações do espaço urbano se tornem objetos de 

intervenções e de revitalização urbana. 

Muitas vezes, essas práticas têm sido mediadas por elementos que geram 

consensos, sejam aqueles ligados à memória histórica e arquitetônica da cidade, sejam 

aqueles relacionados às suas tradições, mesmo aquelas apoiadas em formas naturais da 

paisagem. Conforme sugere ARANTES (2000), presencia-se uma mudança emblemática na 

forma de produzir e representar o urbano, quando então o elemento cultural passa a ser um 

dos principais negócios da cidade em vias de gentrificação. Tratam-se de estratégias de 

“redesenvolvimento urbano”, pautadas especialmente na propagação de uma imagem 

relacionada à idéia de inovação. 

E nos espaços amazônicos, que pretextos e em que contextos se manifestam a 

"volta ao centro" e a que estratégias de gestão e de (re)apropriação do espaço estão 

vinculadas as práticas de revitalização dos centros das cidades? Essa questão 

procuraremos responder nos tópicos que seguem. 

3. A paisagem beira-rio como componente das áreas centrais em cidades amazônicas. 

Na definição da paisagem urbana das cidades amazônicas um elemento de 

significativa importância tem historicamente contribuído para a configuração espacial das 

áreas centrais: as vias fluviais. Definidas como as principais vias de circulação de pessoas e 

de mercadorias aquando do processo inicial de inserção da região à economia mundial, os 

rios assumiram papel de destaque na configuração das cidades e, igualmente, de suas 

áreas centrais. Pode-se mesmo afirmar, como MOREIRA (1989), que grande parte das 

cidades amazônicas surgidas antes da era das rodovias tiveram sua fase ribeirinha, 

especialmente de suas áreas centrais, diretamente voltadas para as vias fluviais, fazendo 

destas um elemento paisagístico fundamental na configuração dos centros das cidades 

amazônicas. 

A título de exemplo, no caso de Belém, o dinamismo econômico existente e que 

definiu a centralidade do atual núcleo histórico da cidade, atribui-se, em grande parte, ao 

contato com a mais importante via de transporte nos primeiros momentos de sua história. A 

existência de atividades diversas, como a portuária, a comercial e mesmo a incipiente 

atividade industrial, ajudava a se fazer presentes condições de externalidades positivas que 

tornaram as áreas próximas aos rios principais3 espaços que se destacavam pela 

                                                 
3 A cidade de Belém, localizada no estuário amazônico,  é banhada pelo rio Guamá e pela baía do 
Guajará.   
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centralidade urbana e que, gradativamente, inseriram a paisagem beira-rio na chamada 

Área Central de Belém. Tais condições são inerentes ao processo de centralização: 

Verifica-se que o acesso ao mercado consumidor e às fontes de matérias-primas 

não é, no âmbito da cidade, uniforme, privilegiando o local em torno dos terminais 

de transporte, a Área Central. Aí as empresas passam a dispor de externalidades, 

seja decorrente da acessibilidade, seja do fato de estarem juntas, gerando 

economias de aglomeração (Corrêa, 1989, p.39). 

Por outro lado, o desenvolvimento comercial advindo em especial com a economia 

da borracha criou espaços diferenciados no intra-urbano de algumas cidades amazônicas 

que canalizaram algumas vantagens com essa dinâmica econômica, a exemplo de Belém e 

Manaus. Tal diferencialidade espacial decorre, inclusive do caráter dendrítico da rede 

urbana regional, estabelecendo padrões de organização interna da cidade, em que o 

contato com as vias fluviais passou a ser o elemento de maior importância no sentido de 

definir não só as áreas centrais como também as centralidades; daí estarem voltadas 

grande parte das áreas centrais das cidades amazônicas para essas vias. 

É assim que MOREIRA, por exemplo, ao periodizar a expansão urbana de Belém, 

define sua fase ribeirinha como uma expressão intra-urbana do papel dessa cidade na rede 

urbana regional: 

Não só condições geográficas, como a própria função histórica da cidade lhe 

impunha esta adstrição ribeirinha. Como praça forte, como bôca de sertão e como 

centro missioneiro ela não podia se distanciar da beira d’água, pois o elemento 

hídrico era ao mesmo tempo a via, o atrativo e o campo comum de ação do militar, 

do aventureiro e do missionário. Por isso, enquanto foi pioneira, Belém permaneceu 

confinada à faixa marginal, o que importa em dizer que êsse marginalismo ou 

periferismo estava em função - em grande parte pelo menos - do papel que a 

cidade desempenhava nos seus primórdios (MOREIRA, 1989, p.49-50). 

O desenvolvimento econômico implica, igualmente, num adensamento e 

concentração do comércio e dos serviços na Área Central. Assim, a função comercial 

desses espaços parece se justificar por uma série de fatores que favorecem à existência de 

uma economia de aglomeração nessas áreas, a tal ponto que é só com o surgimento de 

novos eixos de circulação na Amazônia e com a redefinição da geografia comercial das 

cidades (aparecimento de subcentros comerciais e de serviços), que se dá uma 

descaracterização mais intensa desses espaços centrais; momento em que ocorre uma 

mudança de escala na dinâmica urbana e se colocam outros esquemas de localização das 

atividades econômicas. 
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Nesse sentido, o surgimento de rodovias na região vai ser responsável, em grande 

parte, por redefinir a geografia intra-urbana de muitas dessas cidades. Isso acontece porque 

novos esquemas de circulação e de localização urbana vão ser estimulados pelas novas 

vias de circulação. Nesse processo, novas centralidades passam a se definir, assim como 

novas funções passam a ser estabelecidas para a áreas centrais. 

Nesse contexto, a paisagem beira-rio, muitas vezes estreitamente relacionada às 

paisagem das áreas centrais perdem, igualmente, sua importância inicial. A cidade, por 

assim dizer, tende a virar as costas para os rios, conforme bem situam Marin e Chaves ao 

abordarem o caso de Belém. 

...centenas de edifícios são plantados no centro, cujas sombras, agora dominantes, 

espalham-se sobre esta cidade do Trópico. Elevam-se como barreira física e social. 

A construção dessa muralha rompe abruptamente o horizonte visual de quem a 

observa desde as ilhas... Os edifícios projetam sombras sobre o rio, mas a cidade 

não mais “tem os rios nas suas margens”, que apenas pode ser olhado furtivamente 

a partir de fendas mascaradas. Vive-se de costas para o rio, rejeitando totalmente o 

vínculo aquático. Traçado “iluminista”, oposto a toda ligação com a floresta, com as 

águas, símbolos demasiados mágicos (MARIN; CHAVES, 1997, p. 412). 

Essa referência a Belém parece mostrar a negação da cidade ribeirinha bastante 

presente na origem de muitas cidades amazônicas. Essa negação, em grande parte, 

acompanha o movimento que redefine igualmente o papel das áreas centrais. Isso porque 

muitas vezes, na história mais recente das cidades da Amazônia, o rio tem sido objeto de 

uma constante negação por parte da vida urbana, ainda que muitas vezes ele esteja 

presente nas imagens e representações que se constróem sobre as cidades amazônicas. 

Um exemplo dessa intenção pode ser constatado nos projetos de revitalização urbana, com 

forte apelos turísticos, que buscam fazer intervenções urbanísticas nas paisagens beira-rio. 

Tratam-se de formas espaciais, novas ou herdadas do passado, que redesenham o cenário 

urbano das áreas centrais tendo como pano de fundo o rio e seus atrativos, a exemplo do 

que se verifica na cidade de Belém que aqui será foco de discussão. 

Longe de ser intervenções que revelem práticas originais e específicas, tratam-se 

muito mais de estratégias que, apoiadas em discursos regionalistas, reproduzem lógicas de 

apropriação e de gestão do espaço aplicadas a outras realidades. A concepção desses 

projetos de renovação urbana se enquadra, muitas vezes, perfeitamente nas idéias de 

waterfront, à semelhança de outras práticas já realizadas em outras cidades do mundo, em 

que as intervenções buscam normalmente a revitalização de áreas degradadas, com a 

incorporação de elementos naturais presentes no espaço, reafirmando a relação cidade-

água, a exemplo do que se verificou em Puerto Madero (Buenos Aires), Inner Harbor 
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(Baltimore), Boston Waterfront (Boston), South Street Seaport (Nova York), Rom Rijnmond 

(Roterdam) e Docklands (Londres). (Marcondes, 1999). 

4. A orla central de Belém: a beira-rio e as experiências de revitalização da área 
central de uma cidade amazônica. 

Na Amazônia, especialmente em grandes cidades como Belém, projetos de 

revitalização urbana têm buscado referenciar elementos estreitamente vinculados à cultura 

local, simbolicamente expressos em formas espaciais naturais e/ou socialmente produzidas. 

No conjunto de políticas que se apresentam nesse sentido, há uma clara tendência para 

uma lógica de planejamento e gestão que, mais que reforçar conteúdos locais mais 

intrínsecos, desenham formas que projetam determinadas representações da cidade 

pretensamente apoiadas nesses conteúdos. 

Nesse jogo de forma-conteúdo, significado-significante, tem-se no rio um elemento 

de fundamental importância na recomposição/revitalização dos lugares, dentre eles da área 

central da cidade. O elemento hídrico aparece, em geral, como moldura do acontecer 

urbano ou como um pano de fundo a compor as novas paisagens locais a serem 

apreciadas, à semelhança das telas, contempladas em museus ou em exposições culturais. 

Busca-se, dessa forma, associá-lo a um estilo moderno de vida urbana, considerado, 

todavia, como ambientalmente correto. 

Na difusão de um novo estilo de viver na grande cidade, propaga-se o resgate do 

rio e junto com ele da área central como uma grande conquista diante do “caos” urbano que 

se tornaram as cidades, que, ao longo do tempo, negaram a própria “natureza” amazônica, 

bem como de uma possibilidade de se consolidar uma nova imagem da cidade a partir de 

sua área central, e em especial de seu centro histórico; neste caso com marcas importantes 

de períodos históricos que ganharam notoriedade, como o marco de fundação da cidade e 

de conquista da Amazônia (o Forte do Presépio) que data do início da colonização 

portuguesa na região, os edifícios religiosos das missões jesuíticas, as edificações e 

logradouros públicos da época da borracha, além da paisagem beira-rio que lhe serve de 

pano de fundo. 

Para o caso específico de Belém, dois elementos parecem estar estreitamente 

associados nesses projetos de recomposição dos lugares. No primeiro caso, por meio da 

produção de espaços revitalizados, busca-se restabelecer a relação cidade-rio, em muito 

fragmentada pelo acontecer da vida metropolitana. Nesse processo, o elemento cultural se 

coloca como referência específica traduzido para as formas espaciais, que configuram 

novas paisagens. No segundo caso, a memória histórica também se presta à recomposição 

dessas novas formas de produção do espaço urbano. Busca-se, dessa maneira, reafirmar 

essa memória por meio de um resgate espacialmente traduzido em monumentos. Esses 
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resgates históricos projetam-se, igualmente, na auto-estima dos habitantes da cidade, que é 

reforçada a partir do legado cultural. 

Tais experiências estão particularmente expressas nos espaços de orla fluvial, ou 

espaços beira-rio, especialmente na faixa de orla da área central da cidade, que, no atual 

momento, presta-se à revitalização urbana, com fortes tendências de gentrificação dos 

lugares. 

O caráter marcadamente privado e excludente de apropriação dessa fração do 

espaço urbano, definido por meio de uma multiplicidade de usos e de agentes que aí se 

fazem presentes, colocam hoje a possibilidade de resgate da “cidade ribeirinha”, definindo 

políticas de intervenção urbana para a orla, que refletem não apenas formas diferenciadas 

de planejamento e gestão do espaço urbano, como também diferentes maneiras de se 

conceber a cidade, haja vista que dois modelos de gestão têm-se confrontado na atual 

produção do espaço na orla fluvial da cidade. No discurso político, há o enfrentamento entre 

a renovação e a requalificação dos lugares. 

O entendimento da concepção desses modelos e sua conseqüente visualização 

com base nas intervenções urbanas realizadas, permitem-nos analisar e problematizar as 

perspectivas e tendências de produção do espaço que se apresentam na atualidade, nas 

quais o Estado assume importante papel como agente produtor do urbano. Por outro lado, a 

materialização de conflitos por meio dessas mesmas intervenções urbanas, refletem tanto o 

confronto entre o público e o privado, como entre diferentes esferas do poder público, que 

se utilizam de representações pautadas na interação cidade-rio, no contexto da área central, 

para mobilizar práticas espaciais que recriam paisagens e relações a partir da orla fluvial da 

cidade. 

Nas representações das formas espaciais pensadas para restabelecer a relação 

cidade-rio e de seus respectivos conteúdos, podemos constatar a dinâmica espacial como 

produto e condição de um esquema de reprodução social em que se insere a 

metropolização. Dessa maneira, a metrópole pode ser visualizada através de sua orla fluvial, 

especialmente de sua orla fluvial central, configurando-se como uma síntese de sua história, 

mas também como espaços de novas experiências que vinculam seu uso a novas 

tendências de desenvolvimento urbano. 

Ainda que não estejam restritas apenas à orla central, é nela, entretanto, que ganha 

projeção aquilo que estamos chamando de atuais tendências de (re)apropriação e de gestão 

do espaço, o que comprova a importância dessas áreas para a visibilidade das políticas e 

das intervenções urbanas. Considerando que o ponto principal dos dois tipos de propostas 

de intervenção e dos discursos sobre esse espaço reside, em particular, no resgate da 

relação cidade-rio, é nessa relação que procuraremos pautar, então, a nossa reflexão. 
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Em ambas as propostas, tanto do poder municipal quanto do poder estadual, a 

representação da “cidade ribeirinha” na área central é recriada a partir de símbolos que se 

diferenciam na sua exteriorização, mas que reforçam um certo deslocamento dessa mesma 

dimensão da cidade. Acima de tudo, parece estar a necessidade de reafirmação do urbano 

por meio de uma imagem perdida no passado, e resgatada, como uma simulação, no 

presente, conforme propõe Baudrillard (1991). 

Se de um lado a “volta” ao rio, por exemplo, mostra-se como um fato concreto, o 

caráter dessa volta limita-se em muito à contemplação de uma paisagem negada à vida 

urbana como expressão de suas relações. Parece não se tratar mais da “cidade ribeirinha” 

de outrora, mas de uma representação desta, que se concebe a partir da “importância” das 

àguas, “a cidade das águas”, com um forte apelo de marketing, à maneira do city marketing 

e do urbanismo espetáculo (SANCHEZ, 1997). 

Ainda que a dimensão ribeirinha da cidade se faça presente na área central como 

resíduo da vida metropolitana, exteriorizado em fragmentos de sua paisagem urbana – 

como no caso dos trapiches e das feiras livres localizadas à beira-rio, de forte contato com 

as localidades ribeirinhas do interior da Amazônia -, pouco ou nada os projetos em 

referência têm de fato potencializado essas práticas espaciais como forma de reafirmação 

de uma possível identidade ribeirinha da cidade. 

Em lugar dessas práticas, o que se verifica é, principalmente, o emolduramento do 

cenário beira-rio para o acontecer de atividades estreitamente ligadas ao ritmo moderno da 

vida urbana, como o lazer metropolitano; este, mais voltado para uma determinada fração 

de habitantes que acompanham mais de perto o novo ritmo da vida interna da cidade ou, 

ainda, para mostrá-la como vitrine para quem a visita ou deseja comprá-la como parte de 

um pacote turístico. É esta imagem e este papel que se confere ao centro urbano e à faixa 

beira-rio que a integra. 

Essas propostas, diferenciadas do ponto de vista da forma espacial, de sua 

paisagem, também vão estar diretamente articuladas a maneiras diferenciadas de uso e a 

estratégias de controle do espaço e de definição de territorialidades bem específicas. Dizem 

respeito, portanto, a um outro elemento de nossa análise, aquela que se refere aos usos, ao 

controle e às funcionalidades desses espaços “revitalizados”. 

É diante desse apelo, colocado no plano das representações, que nos parece 

importante chamar a atenção para uma face da produção do espaço em que a dimensão do 

vivido no urbano possa merecer um tratamento que o coloque para além das formas 

espaciais previamente desenhadas ou na qual a imagem da cidade e as representações de 

suas área centrais sejam despertadas a partir de singularidades e particularidades que 

estejam registradas nas sociabilidades cotidianas mais orgânicas da cidade. 
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Considerações Finais 

Mais do que objetos e formas que simbolizam a cidade a partir das águas e a partir 

de sua área central, faz-se necessário resgatar e mesmo identificar a própria relação com o 

rio, e que nas representações do espaço das intervenções urbanísticas em voga, aparece 

como paisagem contemplativa ou em formas de simples molduras para o lazer e a vida 

urbana moderna. Esses deslocamentos se fazem presentes inclusive nas denominações 

que identificam a recomposição dos lugares, a exemplo de "pier", para designar os 

ancoradouros e trapiches; de "orla", para se referir aos espaços beira-rio; e de "estações", 

como sinônimos de espaços de lazer. 

Não se trata, por outro lado, de resgatar usos já desfeitos por conta de um novo 

ritmo e uma nova temporalidade que dão lugar à forma metropolitana, mas de reconhecer 

nos próprios usos ainda vigentes a dimensão da cidade que tampouco foi completamente 

perdida face à essa outra dinâmica da vida urbana na Amazônia. Fala-se aqui, portanto, 

mais do que renovação de lugares de requalificação desses mesmos lugares 

Para esse propósito, as experiências parecem ser não apenas numerosas como 

também diversas. Estão presentes tanto nas estratégias de sobrevivência econômica do 

homem urbano que acessa o rio, como também daquele morador do interior que se dirige à 

cidade e nela se integra esporádica e furtivamente por meio de práticas econômicas e 

culturais, reafirmando a centralidade da área central. Também se faz presente na relação 

das cidades com sua hinterlândia, através dos barcos e canoas que fazem de trapiches e 

portos ancoradouros coloridos para se chegar e se sair da cidade; assim como nas feiras à 

beira-rio que vendem de tudo, das frutas com sabor e cheiro regional aos sonhos e feitiços 

de “encantados” que povoam à floresta, mas que estabelecem sociabilidades e vivências 

cotidianas para além das mercadorias. A mesma interação pode ser constatada em 

atividades mais lúdicas, a exemplo dos banhos de fins de tarde das crianças e adolescentes 

que se perdem pelas águas barrentas em mergulhos fugidios e das pescas noturnas 

regadas à caipirinha e a conversas preguiçosas. Essa vitalidade do centro urbano parece 

não ter sido perdida, ainda que o discurso relacionado às intervenções queira se assemelhar 

a de outras cidades cuja tendência de esvaziamento do centro seja mais marcante e que 

aparecem como modelos e referenciais de revitalizações urbanas. 

A vitalidade da beira-rio da área central de uma cidade como Belém, assim 

percebida, parece rica em experiências e vivências, plenas de conteúdos que podem 

exteriorizar formas, formas que sejam extensões de relações e de sociabilidades e que 

possam ser refletidas em imagens que se tornem extensões do próprio rio, sob pena de 

fazermos deste simples simulacro da própria cidade e de seu centro urbano. Fala-se aqui, 

mais do que revitalização de formas espaciais, de revitalização de conteúdos, ou mesmo de 
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projeções de conteúdos sociais e culturais locais, cuja existência tem sido cada vez mais 

residual por conta da imposição de formas espaciais urbanas que buscam formatar novas 

relações e outras culturas. 
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