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“É o espaço que, afinal, permite à sociedade global realizar-se como fenômeno” (SANTOS,
2002: 119).
INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é de fazer uma utilização prática das teorias e conceitos
sobre o fenômeno da globalização, as formas geográficas (SANTOS, 2002, 2003), lugares,
entre outros, num caso real – o processo de implementação do Independência Shopping,
em Juiz de Fora, Minas Gerais.
O trabalho aqui apresentado faz parte de um projeto mais amplo de análise do
empreendimento supracitado, que procurará analisar todas suas facetas, desde aspectos
ambientais, como conseqüências sobre a micro-bacia do córrego Independência, até
impactos sobre o comércio, mobilidade residencial, tráfego, comércio local e regional;
criação de ‘necessidades’ de consumo advindas da instalação do shopping, entre outros.
Inclusive já apresentamos um trabalho analisando a ação dos agentes sociais envolvidos na
implantação do empreendimento, tendo sido publicado nos Anais do VI Congresso Brasileiro
de Geógrafos (LOURES et OLIVEIRA, 2004), realizado em Goiânia, de 18 a 23 de julho de
2004, onde tivemos a oportunidade de apresentá-lo.
Vemos aqui a chance de acompanharmos a inserção de um grande
empreendimento – símbolo de uma economia consumista, globalizada e excludente – em
uma cidade média brasileira e suas conseqüências sobre seu espaço de implantação
indireto e direto – região e cidade. Consideramos isso extremamente importante para o
planejamento, tanto em seu estudo, quanto na prática, porque nos possibilita ver na prática
acadêmica aquilo que teorizamos em sala de aula e que vamos enfrentar na lida
profissional, assim, podemos observar a utilização da teoria que estudamos se realizar no
cotidiano.
UFJF – belcavello@hotmail.com
UFJF – gabgeo@bol.com.br
3
UFJF – luiz.fernando@acessa.com
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Para tanto, dividimos o texto em cinco partes principais. A primeira trata de uma
breve compilação a respeito da inserção da América Latina no fenômeno da globalização
econômico-espacial, através das políticas neoliberais de reordenação dos territórios
nacionais. Em seguida, partimos para o papel das cidades médias dentro da lógica do
capital globalizado. Como terceira parte procuramos tratar do shopping enquanto forma
geográfica da globalização. Logo após apresentamos nosso estudo de caso, trazendo
informações sobre o empreendimento e algumas análises. Ao final, levantamos ainda
algumas considerações.
1. GLOBALIZAÇÃO E NEOLIBERALISMO NA AMÉRICA LATINA
O neoliberalismo e a globalização estão intimamente ligados, sobretudo, nos
países da América Latina, onde o primeiro se traduziu como uma série de políticas de
Estado a fim de reordenar os territórios nacionais para se inserirem no segundo.
Vale destacar desde já que tratamos de globalização enquanto fenômeno
estritamente econômico-espacial, ou seja, o que se ‘globaliza’ é a economia e os espaços
de atuação da mesma, não a sociedade de uma maneira geral 4 . Desta maneira, somente
uma parcela da população vai se beneficiar da globalização econômica, em detrimento a
uma grande parcela que se inclui de maneira precária a este sistema econômico global.
“O neoliberalismo, conjunto de políticas sócio-econômicas, implementado pelos
governos latino-americanos desde finais da década de 1980 e no decorrer de toda última
década do século XX, foi responsável pela reordenação dos territórios nacionais,
preparando-os para sua inserção na economia que se globalizava” (OLIVEIRA; CHAVES et
SIMONCINI, 2004: 3).
Segue-se nos países latino-americanos o desmonte do aparato estatal, quase
sempre financiado pelos próprios governos que leiloavam suas estatais, em áreas de vital
interesse estratégico para o capital estrangeiro: a produção de base e de matérias-primas –
YPF na Argentina; gás na Bolívia; Companhia Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce no
Brasil, etc. – das telecomunicações (ou da informação) – Telebrás e demais empresas
estaduais do sistema de telefonia brasileiro, por exemplo – e do transporte – arrendamento
de rodovias (com a colocação de pedágios) e ferrovias.
“Para ser competitivo é preciso, por um lado, desenvolver os setores em que o país
tem vantagens competitivas. Na prática, os países latino-americanos preferiram importar

4

“Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da

economia, da cultura, e da política e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O
meio técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização” (SANTOS, 2002: 239).
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tecnologia abrindo as portas e oferecendo vantagens às multinacionais [...], [estas] têm total
liberdade para substituir, comprando ou eliminando as empresas nacionais, seja na
agricultura, na indústria ou no comércio. O capital externo toma conta das antigas empresas
públicas. Chega-se a uma situação em que a maior parte da economia está em mãos
estrangeiras. O Estado fraco deve reduzir os gastos sociais (saneamento básico, serviços
de saúde, educação, previdência social). Cada um deve cuidar da sua saúde,
aposentadoria, educação dos seus filhos” (SIMONCINI, 2003: 2-3).
“Assim, ‘o novo espaço das empresas é o mundo’ (M. SAVY et P. VELTZ, 1993,
p.5). As maiores empresas não são, apenas, multinacionais, são empresas globais. Sua
organização é bem diferente se as compararmos com as transnacionais que funcionam
em um âmbito geográfico mais restrito (Ph. DULONG, 1993, p.167). Uma das diferenças
entre a firma multinacional e a firma global vem exatamente da mudança no conceito de
autonomia operacional, esta devendo ser subordinada a uma estratégia de conjunto,
adaptada às novas condições da concorrência. Conforme nos mostra P. Dicken (1994, p.
107) as decisões, responsabilidades e recursos estratégicos descentralizados se
submetem a um estreito controle que inclui a integração no nível mundial da concepção
dos produtos, de sua fabricação e de sua distribuição (P. VELTZ, 1993, p. 52)” (SANTOS,
2002: 205).
Acompanhando as novas ‘necessidades’ das empresas globais, os territórios
nacionais da América Latina se inserem na globalização mediante a implementação das
políticas neoliberais promotoras desta inserção, entregando, assim, tais territórios aos
‘bel-prazeres’ do capital globalizado. Contudo, a este capital globalizado, como já
dissemos desde o início, interessa somente aquela parcela da sociedade e espaços que
lhe melhor rendam a mais-valia. Por esta causa os investimentos seguiram a lógica da
reprodução deste capital, sendo determinado espaço-temporalmente por ele, mesmo que
fosse o Estado, muitas vezes, o principal agente deste investimento.
“Na escala do globo, o motor implacável de tantas reorganizações, sociais,
econômicas, políticas e, também, geográficas, é essa mais-valia global, cujo braço
armado é a competitividade, que neste nosso mundo belicoso, é a mais guerreira de
todas as ações” (SANTOS, 2002: 333).
Essas reordenações, exigidas pelo sistema econômico global, implicaram no
acirramento das contradições já existentes nas grandes metrópoles latino-americanas. As
metrópoles foram o locu inicial da inserção do espaço urbano da América Latina na lógica
econômica e produtiva do capital globalizado, dada suas infra-estruturas mínimas
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necessárias, já pré-existentes, mesmo que de maneira concentrada em espaços
privilegiados 5 .
“[...] Enquanto no ‘mundo’ só o que conta é o global, nos territórios nacionais, tudo
conta. Empresas e instituições dos mais diversos níveis, e não só empresas gigantes,
convivem no conflito. Convivência necessária, conflito inevitável. Quanto mais desigual a
sociedade e a economia, tanto maior o conflito. É o caso dos países subdesenvolvidos,
sobretudo em suas grandes cidades” (SANTOS, 2002: 335-336).
No Brasil, infelizmente, vislumbramos essa realidade triste no cotidiano de nossas
metrópoles; violência crescente – assassinatos, seqüestros, narcotráfico, etc. –
acompanhada pelo sucateamento da segurança pública e sua paulatina privatização –
segurança particular, por exemplo; segregação sócio-espacial exacerbada – condomínios
fechados, favelas, etc; e poluição – visual, atmosférica, sonora, hídrica, etc.
Passamos a ter, em um mesmo espaço urbano, áreas completamente antagônicas
que, muitas vezes, se sobrepõe. Espaços de consumo, para atender aos que fazem parte
da lógica econômica global; espaços de comando, dada a atual situação de
‘especialização’ da metrópole como centro de comando intermediário entre o global e o
regional; integrantes do meio técnico-científico-informacional. E espaços miseráveis, onde
a ausência total da cidadania se faz presente.
Tal realidade atualmente não está mais restrita aos grandes centros urbanos
brasileiros, ‘transbordando-se’ para aquelas cidades que, no desenrolar do processo de
inserção na globalização, passaram a desempenhar importância, principalmente
relacionada à produção: as cidades médias brasileiras.
2. O PAPEL DAS CIDADES MÉDIAS – O CASO DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
Com os problemas sócio-ambientais que atingiram as metrópoles brasileiras
durante as duas últimas décadas do século XX, citado anteriormente, além dos empecilhos
sócio-econômicos – solo urbano de alto custo, mão-de-obra sindicalizada, etc. – aliados a
incentivos fiscais por parte de governos regionais e locais – estados e municípios,
respectivamente – tão bem representados pela denominada ‘guerra fiscal’ entre os estados
da federação brasileira 6 , traduzindo as políticas neoliberais, juntamente com amenidades
sócio-econômicas – mão-de-obra barata, especializada e não-sindicalizada; solo urbano de
5

Fenômeno que ficou conhecido como urbanização descapitalizada, dada a precariedade no

atendimento das carências produzidas pelo rápido processo de urbanização, sendo a oferta de infraestrutura pontual e descontínua no espaço (OLIVEIRA; CHAVES et SIMONCINI, 2004), sempre
atendendo à parcela da sociedade mais abastarda.
6

A esse respeito ver VITE (1997) e também CATAIA (2003).
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baixo custo e com infra-estrutura; etc. – proporcionaram a necessidade-oportunidade da
transferência das unidades produtivas para as cidades médias.
“Essa política territorial de distribuição de incentivos, subsídios e isenções fiscais
como forma de atrair investimentos – principalmente os Investimentos Diretos Externos
(IDEs) – faz com que ocorra uma transferência de recursos públicos para o setor privado,
principalmente quando estados e municípios, por meio de obras de engenharia, produzem
uma silhueta territorial adequada aos ditames da empresa a ser atraída” (CATAIA, 2003:
402).
Assim, no desenrolar da última década do século XX, assistimos as cidades
médias brasileiras assumindo seu papel produtivo dentro da lógica do capital globalizado. As
empresas globais, aproveitando-se das várias alternativas que lhes são apresentadas em
território brasileiro, ampliam seu território de atuação, quase sempre fechando suas
unidades produtivas nas áreas metropolitanas, onde fica somente o comando.
O caso de Juiz de Fora, Minas Gerais
É dentro desta perspectiva que Juiz de Fora, em Minas Gerais (vide mapas 1, 2 e
3), se insere na globalização.
“Juiz de Fora, cidade pólo da Zona da Mata Mineira, possui 456.796 habitantes
residentes (IBGE, 2003). O município se localiza estrategicamente entre as três principais
metrópoles nacionais – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – tendo fácil acesso por
rodovias e ferrovias – este último ao Rio de Janeiro e à Belo Horizonte” (OLIVEIRA;
CHAVES et SIMONCINI, 2004: 9-10).
Enquanto

pólo

regional,

a

cidade

exerce

grande

influência

sobre

sua

circunvizinhança, estendendo esta influência até a populações dos municípios fluminenses
limítrofes a Minas Gerais, que buscam na cidade bens e serviços, bem como o usufruto dos
equipamentos urbanos 7 . Esta influência fica patente dada a importância que tem o saldo
migratório positivo no crescimento demográfico da cidade, além da população flutuante 8 , tão
presente no cotidiano juizforano.

7

“Equipamentos urbanos entendidos no sentido regional, segundo VILLAÇA (2001), como instituições

de saúde e educação superior, por exemplo, que, sem dúvidas, são de usufruto da região, dado o
caráter de cidade pólo que assume Juiz de Fora (MACHADO, 1997)” (OLIVEIRA et MENEZES, 2004:
6).
8

“Consideramos como população flutuante toda a população que não possui sua moradia definitiva

em Juiz de Fora, mas que permanece na cidade durante os dias úteis e volta aos seus municípios de
origem nos finais de semana, ou por um período mais longo, para fazer um curso superior, por
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Mapa 1 – Juiz de Fora em relação às capitais do Sudeste

Mapa 2 – Juiz de Fora em relação a sua circunvizinhança

exemplo, e retornam para os locais originários, como, também a população que faz a migração
pendular, saindo de municípios circunvizinhos para trabalhar e/ou utilizar os equipamentos urbanos,
comércio e serviços” (OLIVEIRA et MENEZES, 2004: 6).
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Mapa 3 – Configuração territorial do Município de Juiz de Fora
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O município, no final da década de 1980 e durante o decênio de 1990, assistiu a
preparação de seu território para inserção no sistema produtivo globalizado, com a
esperança de sair de um longo período de decadência econômica e industrial. Segue-se:
•

A duplicação do trecho da BR 040, ligando Juiz de Fora ao Rio de Janeiro,
concluído no final da década de 1980, com posterior arrendamento;

•

O arrendamento do trecho da ferrovia Central do Brasil, realizado em
meados da década de 1990;

•

A implantação do gasoduto, em meados da década de 1990;
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•

Implantação da rede de fibra ótica na área urbana, no final da década de
1990;

•

Construção da primeira Estação de Tratamento de Esgoto 9 , no final da
década de 1990.

•

Construção da Termelétrica, no início do século XXI.

Uma vez preparado o território, acompanhado por toda uma política fiscal de
atração de empresas, inicia-se a implantação do capital globalizado, materializado por
algumas empresas, entre as quais:
•

O Conglomerado Belgo 10 , que arrendou a Siderúrgica Mendes Júnior;

•

Um dos quatro centros de atendimento ao consumidor da BrasilCenter,
subsidiária da Embratel Participações 11 ;

•

Uma montadora da DaimlerChrysler 12 .

Em par com a chegada do capital globalizado a Juiz de Fora, as conseqüências
sobre o espaço urbano passam a ser percebidos. O primeiro deles foi o acirramento da
atratividade que a cidade já exercia sobre sua circunvizinhança, materializando-se no
crescimento dos assentamentos de submoradias 13 ; o aparecimento e proliferação dos
condomínios fechados 14 ; o crescimento no número de instituições de ensino superior; o
crescimento da violência; etc.

9

A construção da Estação de Tratamento de Esgoto foi uma exigência da Mercedes-Benz

(DaimlerChrysler) para a implantação de sua montadora na cidade.
10

Do grupo Arcelor – resultado da fusão dos grupos Arbed (detentor original da Belgo, de capital

luxemburguês); Usinor (de capital francês); e Aceralia (grupo espanhol) – tendo também capitais do
Grupo Bradesco e dos fundos de pensão Previ e Centrus.
11

Subsidiária, por sua vez, da Telmex, de capital mexicano. A Telmex adquiriu a Embratel da

WorldCom, após a falência da empresa estadunidense que havia adquirido a Embratel durante a
privatização das telecomunicações brasileiras em 1998.
12

Subsidiária do Conglomerado mundial da DaimlerChrysler, de capital alemão e estadunidense.

Destacamos aqui o papel determinante que a ‘guerra fiscal’, travada pelos governos de Juiz de Fora e
de Minas Gerais com outros municípios e estados brasileiros, teve para a escolha da cidade para
implementação da montadora.
13

A esse respeito ver OLIVEIRA et CHAVES (2004) e também OLIVEIRA; CHAVES et SIMONCINI

(2004).
14

Modalidade de loteamento inexistente na legislação urbana de Juiz de Fora.
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Contudo, o que nos interessa aqui está enfocado no consumo, que começa a
ganhar também algumas formas geográficas (SANTOS, 2002, 2003) do capital globalizado,
como veremos mais à frente.
3. SHOPPING CENTER: FORMA DA ECONOMIA GLOBALIZADA?
O primeiro shopping center do país foi o Iguatemi, em São Paulo, em 1966. O
segundo, chamado Continental, entre São Paulo e Osasco, foi um fracasso por causa de sua
localização, uma região de classe média a média baixa. Porém, só a partir de meados da
década de 1970 o país assistiu a sua proliferação (VILLAÇA, 2001), principalmente
concentrada nas principais metrópoles, em áreas de adensamento da classe de alta renda.
Em finais da década de 1980 é que esse empreendimento se difunde em áreas de menos
poder aquisitivo e, também, para as cidades médias brasileiras.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Shoppings Centers –ABRASCE
– o Brasil dispõe, em 2004, de 160 shoppings centers associados à entidade, dos quais
62,50% se localizam na Região Sudeste do país.
O shopping center como uma forma geográfica da globalização
A forma viria a ser a materialização no espaço, da estrutura necessária à
manutenção de um dado modo de produção, ou seja, uma forma geográfica. As formas
geográficas possuem em sua formação e utilização toda ideologia e simbolismo do modo de
produção que as constituíram, sendo, por isso, consideradas formas-conteúdo. Contudo,
com o passar da história, modos de produção vão se sobrepondo, de tal maneira que formas
geográficas se sobrepõem – com a destruição da primeira, ou a mudança de seu conteúdo;
surgem – em espaços novos; ou são abandonadas – perdendo seu conteúdo, sua função.
Mas nos interessa aqui a forma geográfica surgida, ou seja, a nova forma que se
insere no lugar. Esta, enquanto forma-conteúdo, é capaz de influenciar a totalidade do lugar,
traçando novos rumos, rompendo, muitas vezes, com a configuração social ulterior do lugar.
O shopping center veio a substituir a loja de departamentos, que, por sua vez,
substituiu a loja geral, comum até meados do século XIX. Têm de similar a questão de se
basear na economia de aglomeração e na diversidade de bens e serviços que se
complementam (VILLAÇA, 2001).
“Há, entretanto, uma diferença fundamental entre, de um lado, o shopping center e,
de outro, a loja de departamentos e as lojas dos subcentros tradicionais. Nestes últimos, o
comerciante é quem toma várias decisões importantes a respeito de seu empreendimento, a
começar pela localização do estabelecimento; no shopping, é o promotor imobiliário quem
define não só a localização, mas uma série de normas ao comerciante [...]. Ao controlar e
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impor o mix, também há um domínio do capital imobiliário sobre o mercantil. O shopping
representa pois a penetração do capital imobiliário e – através deste – ao financeiro”
(VILLAÇA, 2001: 304).
Com base no que nos diz VILLAÇA (2001), é que afirmamos o shopping center
como forma geográfica da globalização, dentro da ótica do consumo. Ele seria uma
‘evolução’ da economia de aglomeração, pois reúnem em um mesmo espaço vários bens e
serviços necessários no cotidiano. Outro fato que justifica nossa afirmativa é a penetração
do capital financeiro no comércio, porque este é hoje um dos principais – se não o único –
capital global.
“Dentro da perspectiva de M. Santos sobre formas geográficas, o shopping se
coloca como forma privilegiada de introdução do capital financeiro-imobiliário-comercial no
espaço, a partir do qual se (re)produz. É também a tentativa de mercantilização do ponto,
produto espacial do trabalho, através de sua produção em ‘[...] aglomerações imobiliárias –
pacotes imobiliários – cada vez maiores e complexas, pois só elas produzem os pontos’
(VILLAÇA, 2001: 304). Isso se traduz numa ‘[...] grande força de concentração e de
rentabilidade espacial’ (VILLAÇA, 2001: 307)” (LOURES et OLIVEIRA, 2004: 3).
Assim, a globalização econômica se insere no espaço urbano, pela “[...]
constituição de equipamentos coletivos e infra-estruturas urbanas [(formas), que]
dinamizaram tanto a capacidade produtiva quanto a rotatividade efetiva do capital” (RAMOS
et BARBOSA, 2002:102), sendo o shopping center sua forma geográfica mais apropriada,
porque aumenta a capacidade produtiva do capital globalizado, pela concentração que
proporciona; dinamizando seu fluxo pela diminuição do tempo gasto para o consumo, uma
vez que este se apresenta com uma gama diversificada de bens e serviços.
4. A INSERÇÃO DA FORMA NO LUGAR: IMPLEMENTAÇÃO DO INDEPENDÊNCIA
SHOPPING EM JUIZ DE FORA
A agilidade exigida na (re)produção do capital globalizado, proporciona a inserção
cada vez mais rápida de suas formas no lugar. “Esse tipo de inserção, rude e impositiva, trás
conseqüências imediatas a vizinhança de uma dada forma geográfica, sem permiti-la uma
adaptação gradual e harmônica” (LOURES et OLIVEIRA, 2004: 4).
“Na verdade, a ‘novidade’ ou o problema novo que esses estabelecimentos trazem
não é propriamente o vulto de seus impactos, mas o fato de eles ocorrerem quase
instantaneamente. [...] A instantaneidade – mais que a dimensão – dos empreendimentos
imobiliários característicos dessa nova era de alta concentração de capital imobiliário
(produção de pacotes imobiliários) é que está provocando uma revolução nas áreas nobres
de nossas cidades e em nosso urbanismo” (VILLAÇA, 2001: 307).
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O Independência Shopping
Em Juiz de Fora assistimos a implementação de uma dessas formas geográficas
da globalização: o Independência Shopping. Vale destacar duas coisas:
1. Esse não é o primeiro empreendimento denominado shopping na cidade.
Contudo, dado seu caráter e dimensões espaciais e econômicas,
consideramo-lo como a primeira forma geográfica da globalização com a
denominação de shopping a ser implantado em Juiz de Fora.
2. Uma outra forma geográfica, enquanto espaço de consumo, foi instalada na
cidade antes do shopping que estudamos. Trata-se da filial do Grupo
Carrefour. Entretanto, dentro da lógica da economia da aglomeração, o
Independência Shopping é a primeira forma geográfica ‘completa’, dentro da
lógica da economia de aglomeração, como veremos mais a frente.
O empreendimento está sendo implantado na interseção entre as regiões de
planejamento 15 do Centro e do Cascatinha, conforme nos mostra o mapa 4 e a figura 1. Os
valores relacionados com o projeto podem ser vistos na tabela 1.
Mapa 4 – Localização do Independência Shopping em relação a Área Urbana de Juiz
de Fora

15

Unidade de planejamento da prefeitura, que agrupa bairros com características sócio-econômicas

homogenias e contínuas, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU.
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Figura 1 - Foto aérea do local de implantação do empreendimento
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Fonte: LOURES et OLIVEIRA. Adaptado da foto aérea 669000E_7591000N 16 , FOTON
IMAGEM (2000).
Ressaltamos também que o Independência Shopping está sendo construído em um
local valorizado e estratégico de Juiz de Fora, entre os bairros Cascatinha e São Mateus, de
classe média e média alta (PJF, 1999), margeando a avenida Independência, principal via de
acesso para a BR 040, que faz a ligação da cidade com as principais metrópoles do país –
16

Foto aérea cedida pela PJF ao Departamento de Geociências – ICHL/UFJF.
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São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também está próximo de outros
empreendimentos de grande monta imobiliária (vide figura 1), como o hospital Monte Sinai 17 ,
o condomínio Estrela Sul 18 , entre outros. “Um último dado de localização importante seria a
proximidade com o bairro Dom Bosco, de perfil sócio-econômico de classe menos
favorecida” (LOURES et OLIVEIRA, 2004: 5).
Analisando o processo de implementação do Independência Shopping, que se
encontra em seu início, observamos alguns aspectos que nos levaram a considerá-lo como
uma forma geográfica da globalização.
O primeiro ponto que poderíamos propor é a propaganda, antes mesmo da
conclusão das obras, que ainda estão na terraplenagem, como nos mostra a figura 2, da
futura presença no shopping de lojas de grandes redes varejistas, algumas delas de capital
estrangeiro, como a C&A, Casa e Vídeo e Lojas Americanas, por exemplo. São as
denominadas lojas âncora (vide tabela 1), ou seja, lojas que atraem consumidores que, por
sua vez, vão atrair outras lojas para o empreendimento. Normalmente tais redes varejistas
não têm custo nenhum relacionado à locação de suas lojas, por serem ‘necessárias’ para o
sucesso de um shopping.
Tabela 1 – Memorial descritivo técnico/social do Independência Shopping
Especificações

Valores

do Conjunto

225.000 m2

do Terreno

52.000 m2

Construída

170.000 m2

Bruta Locável

60.000 m2

Área

Âncoras

8 lojas

Mega

32 lojas

Satélites

265 lojas

Alimentação

30 lojas

Lojas

Período de Obras

1.500 empregos diretos

Empregos
em Funcionamento 2.000 empregos diretos

17
18

Este hospital está sendo ampliado.
No condomínio, além da parte residencial “fechada”, está previsto a instalação do campus do

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – CES/JF – uma instituição de ensino particular.

10780

Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo

Estacionamento

1.200 veículos simultaneamente
300.000 m3 de terra movimentados na

Serviço de Terraplanagem
escavação de 15 m de profundidade
Fases do empreendimento
Inauguração

3 fases
Outubro de 2005

Fonte: PJF, 2002.
O segundo, já dito linhas acima, trata-se do seu caráter de forma geográfica
‘completa’ dentro da lógica da economia de aglomeração, pois seu projeto contempla o
atendimento a todas necessidades de bens e serviços, tendo desde de um supermercado –
já construído e que será absorvido pelo shopping (vide figura 1) – passando por áreas de
lazer e alimentação – com salas de cinema, lojas com jogos eletrônicos, restaurantes e fastfoods – até um prédio destinado a salas comerciais e um apart-hotel, ou seja, é um projeto
que procura otimizar ao máximo os lucros dentro da economia de aglomeração.
Figura 2 – Vista panorâmica das obras do Independência Shopping

Fonte: Acervo fotográfico de Nathan Belcavello de Oliveira.
Um último aspecto que poderíamos mencionar trata do público alvo principal do
empreendimento, que foi importante também para a escolha do local para implementação do
shopping. Ele visa o atendimento das classes média e média alta da cidade e região, ou
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seja, a parcela da sociedade local que está inserida na globalização. Seu local, portanto, foi
estrategicamente escolhido para ficar próximo de seu público alvo local e para o fácil acesso
da população da região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos, em Juiz de Fora, a chance de estudar uma forma geográfica desde sua
gênesis, acompanhando a implementação do Independência Shopping. Com o desenrolar
da construção desta forma, teremos a oportunidade de verificar in locu a influência que esta
exercerá sobre o lugar onde está.
“Tomada forma-conteúdo pela presença da ação, a forma torna-se capaz de
influenciar, de volta, o desenvolvimento da totalidade, participando, assim, de pleno direito,
da dialética social. De acordo com Sartre (Critique de La Raison Dialectique, 1960, p.139),
‘[...] o todo está inteiramente presente na parte como seu sentido atual e seu destino”
(SANTOS, 2002: 126).
Principalmente, podemos analisar uma forma geográfica da globalização – fruto do
processo, iniciado pela política neoliberal, de inserção do espaço urbano de Juiz de Fora na
lógica produtiva do capital globalizado – desde sua implementação e seu desenvolvimento
no lugar em que se insere.
Aqui sublinhamos algumas questões importantes relacionadas ao shopping, ou
seja, a esta forma geográfica da globalização: sua influência sobre o lugar será para
privilegiar quais classes sociais que ali estão? E a cidadania daqueles que ali habitam, como
está sendo tratada?
Somente poderemos respondê-las, de maneira concreta, através do acompanhar
do desenvolvimento do shopping. Porém, podemos traçar alguns prognósticos.
Com a implementação do shopping – que também é seguida pela de vários outros
empreendimentos, como já havíamos destacado – a área sofrerá uma valorização imobiliária
que, conseqüentemente, irá expulsar a parcela da população local que não tiver condições
de se manterem. “Também a forma atua no esvaziamento social do lugar aonde se insere.
Esvaziamento da cidadania daqueles que, a priori, eram detentores do lugar. Perde-se o
direito à cidade” (LOURES et OLIVEIRA, 2004: 10).
“O arremedo de cidade dá lugar ao nascimento de uma cidade fragmentada ou,
sem exagero, a um simulacro da condição de cidadania. O homem público procura se
reproduzir em um espaço privado, ou ainda, o espaço público é recriado em esferas
menores e privativas. Recusa-se dessa maneira a conviver dentro de uma sociedade variada
e multifacetada. Confunde-se sociedade com homogeneidade. [...] Nessas ‘ilhas utópicas’ é
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o padrão monetário que determina a possibilidade de ingresso. Por isso, tantas vezes se
confunde a idéia de ter direitos com o fato de apresentar signos sociais que demonstrem um
certo padrão de consumo. Definitivamente, as noções de cidadão e de consumidor se
associam e se misturam” (GOMES, 2002: 187).
O shopping, então, seria uma forma que se propõe a retirar o indivíduo de sua
realidade espacial – violenta, desigual, poluída, etc. Seria a ‘amenidade’ da globalização
para aqueles que estão inseridos nela, aos males que a acompanham na inserção no lugar –
a pobreza, a desigualdade sócio-espacial, etc. Entretanto, ao mesmo tempo em que retira o
indivíduo de sua realidade ‘maléfica’, contribui para sua perda da cidadania, pois a reduz ao
simples consumismo, ao ‘ter’ como forma de plena cidadania. Ao mesmo tempo exclui a
outra parcela da população que não está completamente inserida na globalização e não tem
condições de usufruir materialmente desta forma geográfica.
É assim que enfatizamos a importância de nosso trabalho, pois analisando a
inserção de uma forma geográfica da globalização, estamos instrumentalizando aqueles que
sofrem os efeitos deste fenômeno que visa a simples obtenção da mais-valia do capital
global. Assim podemos fazer uma leitura racional do mesmo, a fim de procurarmos uma via
possível para a otimização dos pontos positivos e a minimização dos negativos para a
população de Juiz de Fora como um todo, uma vez que o Independência Shopping está em
construção e seu funcionamento é certo.
Por fim ressaltamos que o presente trabalho contribuiu em muito para a nossa
formação profissional, que tem no espaço e na sociedade o seu principal objeto.
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